WAT IS JOTA VOOR JOU?
Onze gasten, vrijwilligers en kinderen gaven antwoord op deze vraag in de vorm van een schilderijtje. De vraag
werd gesteld bij het eerste lustrum, dat JOTA dit jaar vierde. Een veelkleurig “huis voor ontmoeting en
inspiratie” is het geworden.
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1.

INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van JOTA.
Een jaarverslag??? Maar wat gebeurde er dan in 2020?
We waren te weinig open. We zijn een inloophuis en vinden dat wij te allen tijde open
moeten kunnen blijven, juist in tijden van crisis. Mensen met kleine huizen en kleine
inkomens hebben geen enkele manier om zich te ontspannen. Ze zitten hele dagen op
elkaars lip en dat heeft allerlei gevolgen. Eenzaamheid ligt op de loer; door weinig contacten
verliezen mensen elkaar uit het oog. Ook ziekte veroorzaakt, dat mensen worden
teruggeworpen op zichzelf.
JOTA neemt het op voor mensen in eenzaamheid, armoede en ziekte en wil zich in 2021
verder verdiepen in hoe wij open kunnen blijven in tijden van nood en dat we dan niet onze
deuren moeten sluiten.
2020 heeft duidelijk gemaakt dat we een functie hebben en die functie zullen we goed en
helder moeten verwoorden en moeten knokken om daar subsidie voor te krijgen.
In het jaarverslag kunt u lezen wat we wel gedaan hebben en hoe we ons hard hebben
gemaakt om open te blijven. Hoe iedere vrijwilliger zijn/haar best heeft gedaan om bij te
dragen aan een inloophuis waar het goed toeven is.
Wat wel gelukt is, in het afgelopen jaar is het bewerkstelligen van een naamsverandering
voor de Stichting. Voortaan zijn we bekend als Stichting JOTA Oostburg. Dat is ook
gemakkelijk voor mensen, die een donatie willen overmaken voor ons werk.
In dit jaarverslag vindt u bijdragen van: Roeli Donker (JOTA-jong), Sjaan de Jonge
(Voedselbank), Henk Verhage en Mark van den Eijkel (Financiën en fondsenwerving), Joke
Steeneveld (overige teksten en eindredactie).
We danken alle vrijwilligers en medewerkers voor hun inzet, alle bezoekers voor het in ons
gestelde vertrouwen en alle subsidiegevers voor het mogelijk maken van deze taak.
Frans Hagenaar
Voorzitter
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2.

MISSIE

De missie van JOTA luidt:
“Uitgedaagd door het Bijbelse geloofsverhaal en in dialoog met de moderne samenleving
willen we letterlijk en figuurlijke ruimte creëren, die anderen en onszelf aanzet om
perspectieven te vinden voor een menswaardig leven en een betere wereld, een wereld waar
brood en recht, respect en liefde is voor al wat leeft.”

3.

VISIE VAN DE ORGANISATIE

Het werkterrein van de kerk ligt in de samenleving, daar waar mensen zijn, die behoefte
hebben aan woorden en daden van geloof, hoop en liefde. JOTA is opgericht door een
aantal kerken, die hiermee uiting geven aan hun diaconale verantwoordelijkheid.
De Bijbel houdt ons het ‘visioen’ voor van een menswaardige samenleving en formuleert de
grondslagen van een rechtvaardige politiek:
“Jij zult liefde hebben tot je naaste die een mens is zoals jij.’’
JOTA wil een plek zijn waardoor dit visioen dichterbij komt.

4.

HUISVESTING

JOTA huurt de benedenverdieping van een pand aan het Raadhuisplein, midden tussen de
winkels. Volgens de initiatiefnemers zou JOTA, als huis voor ontmoeting en inspiratie, een
plek worden voor verschillende mensen en groepen uit de samenleving. In 2020 werden we
behoorlijk beperkt in het uitoefenen van die functie door de coronacrisis. Er was maar een
beperkte tijd, namelijk tot de pandemie uitbrak, dat JOTA echt open kon zijn, voor iedere
voorbijganger of belangstellende.

5

ORGANISATIESTRUCTUUR

a.
Bestuur
JOTA heeft een algemeen bestuur, bestaande uit de door participanten voorgedragen leden
en een aantal deskundigen op specifieke terreinen van het beleid (totaal minimaal 5 leden).
Het is de taak van het bestuur om het beleid vast te stellen en uitgevoerd beleid te
evalueren. In 2018 werd een nieuw beleidsplan opgesteld (zie website). Het bestuur
vergaderde 7 keer.
Eind 2020 werd het bestuur gevormd door:
Frans Hagenaar, voorzitter
Joke Steeneveld, secretaris,
Mark van den Eijkel, penningmeester,
Ad Stoffels, bestuurslid,
Gert Pieters, bestuurslid,
Rianne Picavet, bestuurslid,
Rina Oosterling, bestuurslid.
b.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gekozen vanuit het algemeen bestuur (minimaal 3 leden). Zij
heeft tot taak:
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- begeleiding en aansturing van de uitvoering van beleid door de coördinator
- uitvoering financieel beheer
- contacten onderhouden met instanties en andere organisaties tezamen met coördinator.
c.
Medewerkers
JOTA heeft twee betaalde krachten, nl Roeli Donker, jongerenwerker en Annemieke van den
Berg, coördinator. In de loop van het jaar ging de coördinator met ziekteverlof maar zij kon
gelukkig eind 2020 weer zachtjesaan werkzaamheden beginnen te verrichten. Zowel de
coördinator als de jeugdwerker verrichtten en hun werkzaamheden op parttime basis.
d.
Vrijwilligers
Omdat zij heel belangrijk zijn voor de organisatie wordt er een apart hoofdstuk gewijd aan de
vrijwilligers.
e.
Vaste gasten
Door de coronacrisis werden de vaste gasten van JOTA op een andere manier belangrijk.
Het bestuur wilde graag met hen in contact blijven, hen ondersteunen waar mogelijk, hen
persoonlijk informeren, zodra JOTA weer open kon. Tijdens de eerste lockdown zijn we
begonnen met het aanleggen van een lijst van vaste gasten met namen, adressen en
telefoonnummers. Daarbij putten we uit ons geheugen en vroegen anderen om ons te
helpen. In het voorjaar lukte het daarom om bij de mensen, die we toen verzameld hadden
een attentie te bezorgen, waaruit bleek, dat we hen niet vergeten waren. Dat werd enorm
gewaardeerd. Toen JOTA in de zomer weer beperkt open was, werd verder gewerkt aan het
verbeteren en uitbreiden van de lijst. Daar maakten we in december gebruik van voor het
bezorgen van een doosje met lekkernijen, vergezeld van een bericht dat JOTA weer open
kon, als inloophuis. Helaas was dat van korte duur, want uiteindelijk konden we niet anders
dan de deuren sluiten.
Voor al die attenties konden we gebruik maken van subsidie van Netwerk DAK, de
koepelorganisatie van christelijke inloophuizen.
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6.

ACTIVITEITEN IN TIJDEN VAN CORONA

De belangrijkste functie van JOTA is een plek bieden waar iedereen welkom is en waar
mensen kunnen delen wat hen beweegt. Een plek, waar je andere mensen kunt ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie of andere versnapering en door een praatje te maken
met de vrijwillige gastvrouwen en -heren.
Helaas is dit door de coronapandemie in het verslagjaar maar beperkt gelukt. Tot half maart
heeft JOTA normaal gedraaid. Toen bereikte de coronagolf ook ons land en trof de regering
maatregelen om de effecten zoveel mogelijk te beperken. Dat betekende dat er allerlei
regelingen van kracht werden, waaronder een volledige sluiting van gelegenheden, waar
mensen samen konden komen, zoals JOTA.
Van 3 juni tot 17 oktober was JOTA weer open, met inachtneming van de coronaregels. Door
de 1,5 m maatregel konden binnen maar 20 gasten ontvangen worden. Gelukkig kregen we
van de gemeente Sluis toestemming om het terras buiten uit te breiden, zodat de tafeltjes op
1,5 meter afstand geplaatst konden worden. Vanwege de prachtige zomer werden toch veel
mensen op het terras door de vrijwilligers verwelkomd.
Van 2- 18 december was JOTA open als inloophuis. De horecagelegenheden moesten
weliswaar sluiten, maar inloophuizen mochten openblijven. Voor de duidelijkheid werden alle
horeca-activiteiten in JOTA stilgelegd. Voor de tweede keer dit jaar werd flink gelobbyd bij de
gemeente Sluis met de bedoeling een rol te kunnen blijven spelen in het voorkomen en
bestrijden van eenzaamheid. Helaas bleef de gemeente op het standpunt staan, dat JOTA
onder de horecagelegenheden valt, terwijl onze belangrijkste functie die van inloophuis is.
De inkomsten van het buffet helpen alleen om het tekort op de jaarrekening te beperken. De
conclusie was, dat JOTA in principe als inloophuis open mocht, maar dan niet in ons eigen
pand, want dat was moeilijk uit te leggen aan de horecaondernemers en de passanten. Het
bestuur besloot de tent dan maar te sluiten.
Het uitdeelpunt van de Voedselbank in JOTA heeft het grootste deel van de tijd met wat
aanpassingen gefunctioneerd. JOTA-jong heeft de activiteiten zelfs uitgebreid en ook tijdens
de vakanties een aanbod gedaan voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Verderop in dit
verslag, wordt er meer uitgebreid bij beide stilgestaan.
Eigenlijk ontplooit JOTA activiteiten op het brede terrein van: ontmoeting, inspiratie en
bewustwording. En aan verschillende groepen kwetsbare mensen biedt JOTA onderdak of
een activiteit. Hieronder vindt u het overzicht.
ACTIVITEITEN VOOR MENSEN / GROEPEN MET DIVERSE ACHTERGROND
MENSEN IN
ARMOEDE
MENSEN
MET EEN
KLEIN
SOCIAAL
NETWERK
OUDEREN

Ontmoetings
-plek

Ontmoetings
-plek

Ontmoetings
plek

Uitdeelpunt
voedselbank,

Wekelijkse
koffiebon in
Voedselpakket

JOTA-sociaal

JOTAreparatie

JOTA-aan
tafel

breicafé

JOTA-sociaal

JOTA
open met
Kerstfeest

JOTA-aan
tafel
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VLUCHTELINGEN
MENSEN
MET
AFSTAND
TOT DE
ARBEIDS
MARKT
MENSEN
MET
PROBLEMA
-TIEK VAN
DEMENTIE
MENSEN
MET OF NA
KANKER

Ontmoetings
plek

uitbreiden
sociaal
netwerk

Mogelijkheid
tot taalstage
in JOTAtrefpunt

Conversatieles

Vrijwilligers
werk

i.s.m.
St.Dementie
Vriendelijk
Sluis
i.s.m.
“Gewoon
weer leven”

Ontmoetings
plek

Luisterend
oor, advies

Ontmoetings
plek

Luisterend
oor, advies

Alzheimercafé

ONTMOETING KINDEREN EN JONGEREN
De ontmoeting met jongeren van ‘t Zwincollege heeft dit jaar gestagneerd. De MAS-stages
zijn niet doorgegaan en ook de inbreng van JOTA tijdens verschillende lessen, is afgezegd.
Allemaal vanwege de coronacrisis. In andere jaren zijn er activiteiten op de volgende
gebieden
KINDERENBASSISSCHOOL
LEEFTIJD,
VERSCHILLENDE
SCHOLEN

MIDDELBARE
SCHOLIEREN

Leren
samenleven,
samenwerken,
bewustwording

Sport en spel

maatschappelijke
stage

Projecten op
het gebied
van bewustwording i.s.m.
team levensbeschouwing
van ’t Zwincollege

Knutselactiviteiten

Koken/bakken

BEWUSTWORDING. In JOTA worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd ter gelegenheid
van verschillende landelijke of internationale dagen door aandacht te besteden aan de
multiculturele samenleving en aan het thema duurzaamheid:
22 april
4 en 5 mei
20 juni
21 september
eind september- begin oktober
10 december

Dag van de aarde
Herdenken en vieren met ‘t Zwincollege
Wereldvluchtelingendag
Dag van de vrede
Week van Samen/Week tegen de eenzaamheid
Internationale dag van de mensenrechten met
werkgroep Amnesty International, Oostburg
Vanwege de coronacrisis is alleen aandacht besteed aan de Dag van de Vrede. Omdat die
samenvalt met Wereldalzheimerdag werd samen met de Stichting DementieVriendeijk Sluis
en wandelvereniging “Voor de Wind”, een wandeltocht aangeboden op 19 september.
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JOTA- trefpunt
Mensen kunnen elkaar bij JOTA treffen om een kopje
koffie of iets anders te gebruiken. Als er behoefte aan
is, bieden de gastvrouwen en – heren een luisterend oor. Op de leestafel liggen kranten en
tijdschriften. Wekelijks krijgen de bezoekers van het uitdeelpunt van de Voedselbank een
bon, waarmee zij gratis een kopje koffie kunnen krijgen in JOTA-trefpunt.
Breicafé
Als JOTA open was, waren de dames van het breicafé present. Voor hen is JOTA een
belangrijke ontmoetingsplaats. Zij werken aan hun meegebrachte brei-, haak- of
borduurwerkje, helpen elkaar verder en leven mee met elkaars wel en wee.
Conversatielessen voor allochtonen
Deze lessen gingen door, als JOTA open was.
Bij de conversatielessen, ligt de nadruk op de mondelinge taalvaardigheid.
Het doel van deze lessen:
•
Het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid.
•
Het uitbreiden van de woordenschat
•
Het oefenen van lezen van teksten met aangepast niveau
•
het onderhouden van sociale contacten
De groep heeft deelnemers uit verschillende landen. Het is op basis van vrijwilligheid, de
lessen zijn niet verplicht. Er waren gemiddeld 3 deelnemers.
Naailes voor allochtone vrouwen
Helaas lukte het niet om iemand te vinden, die mee leiding wil geven aan de naailessen.
Toen JOTA de eerste keer sloot door de coronamaatregelen, betekende dat het einde van
de naailessen.
JOTA-sociaal
Dit jaar waren er plannen voor het houden van 2 kledingbeurzen in samenwerking met de
Kledingbank Zeeland en er was een plan voor een verwendag voor mensen met een smalle
beurs. Helaas moesten deze plannen de ijskast in. Door de coronacrisis kregen we zelfs
geen toestemming om de lente-kledingbeurs te houden ondanks genomen
voorzorgsmaatregelen. Wel werd een schuurtje gebouwd voor het opslaan van 2e hands
kleding, die bestemd is voor de Kledingbank. De kosten werden betaald uit de donatie die we
kregen van Raboclubsupport
Nu JOTA een groot deel van het jaar dicht was konden er telefonisch ook geen vragen
gesteld worden aan het team van JOTA-sociaal voor ondersteuning bij maatschappelijke
vragen.
Verkoop tweedehands boeken en CD’s
De kasten met tweedehandsboeken en CD’s hebben beduidend minder bezoekers gehad en
de voorraadkasten zijn dan ook overvol.

8 van 17

JAARVERSLAG 2020
JOTA-aan tafel
“Samen eten is gezellig en gezond”, was ook in het
verslagjaar het motto van de vrijwilligers van JOTAaan tafel. Helaas gooide de coronacrisis ook hier
roet in het eten.

JOTA--reparatie
Alleen op de laatste zaterdag van januari en
februari hielpen de vrijwilligers van JOTA-reparatie
bij het repareren van kapotte spullen. Het gaat dan om problemen met elektrische apparaten,
reparatie van kleine kapotte meubelen of een fiets, naaiklussen en computerproblemen.

JOTA-meditatie
Taizéviering
Door de pandemie is er dit jaar maar 3 keer een
Taizéviering gehouden.
Helaas moest de Stilteruimte dienstdoen als opslagruimte voor het teveel aan meubilair, toen
de tafels in de ontmoetingsruimte 1,5, uit elkaar gezet moesten worden.

Voedselbank in JOTA
Het uitdeelpunt van de voedselbank draait in
2020 goed met in totaal 8 vrijwilligers, waarvan de
meesten, wekelijks rouleren. Nadat we in het
begin van het jaar afscheid namen van 2 vrijwilligers, konden we medio 2020 weer een
nieuwe vrijwilliger verwelkomen, die inmiddels ook meedraait als coördinator.
De basis wordt gevormd door pakketten, die door de stichting Voedselbank ZeeuwsVlaanderen op vrijdagmorgen worden aangeleverd, aangevuld met los product zoals brood,
fruit en groente en een grote hoeveelheid diepvriesproduct zoals vlees, vis en zuivel. Ook
wordt er product aangeleverd door particulieren en vanuit Terneuzen wordt er wekelijks bij
een paar supermarkten in Oostburg product opgehaald. Ondanks berichten in de media dat
er schaarste is aan verse producten, merken wij daar weinig van. De aanvoer van vooral
groente en fruit is juist toegenomen.
Na een vrij lange periode met ongeveer 17 pakketten, is dit aantal inmiddels weer langzaam
gestegen tot gemiddeld 25. Naast deze pakketten worden er ook verjaardagdozen
uitgedeeld voor de kinderen waarvan de ouders een aanvraag hebben ingediend. Soms zijn
er leuke activiteiten waar we de aandacht op vestigen en/of folders voor uitdelen en uiteraard
de Sinterklaascadeautjes en kerstpakketten. Ook met kerst waren er cadeautjes voor de
kinderen.
Op het uitdeelpunt proberen we de temperatuur in de diepvriesdozen laag en de periode van
uitdelen kort te houden. Tevens letten we goed op de hygiëne. Jaarlijks is er controle van de
Voedsel- en Warenwet op alle uitgiftepunten.
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Dit jaar was vanwege corona een moeilijk jaar. Tijdens de eerste lockdown waren we zelfs
een aantal weken gesloten en kregen alle klanten een voedselbon per post aangeboden,
waarvoor ze dan bij de plaatselijke supermarkt levensmiddelen konden kopen. Vervolgens
zijn we met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen weer opengegaan. Dus zoveel
mogelijk werken op een afstand van 1,5 m., mondkapjes, desinfectiemiddelen en deuren
open voor de nodige ventilatie. Tevens mag er maar één klant tegelijk binnen komen. E.e.a.
vraagt nogal wat van de vrijwilligers en het uitdeelproces duurt daardoor ook langer.
Aangezien er het laatste halfjaar ook een grotere aanvoer is, zoals hierboven al gemeld, is
het noodzakelijk nu weer met 3 vrijwilligers te werken.
Namen van mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket worden doorgegeven
door het cluster leefbaarheid van de gemeente Sluis aan de overkoepelende stichting. Hier
hebben de vrijwilligers van JOTA geen invloed op.

JOTA-jong
Visie en doelstelling
JOTA-Jong is een programma van JOTA, huis van
ontmoeting en inspiratie. JOTA-Jong streeft ernaar,
dat kinderen en jongeren uit West ZeeuwsVlaanderen graag komen en meedoen aan activiteiten, die worden georganiseerd. De
activiteiten zijn laagdrempelig en sluiten aan bij de belevingswereld van deze doelgroep.
Hiermee bouwen we aan een gemeenschap van kinderen, die ervoor kiezen om elke twee
weken naar de activiteiten te komen, omdat die een belangrijke plaats hebben in hun leven.
Wij vinden het belangrijk dat de alle kinderen zich op deze middagen geliefd voelen. Ieder
kind is immers Uniek! Het merendeel van de kinderen komt uit Oostburg; het contact met de
basisscholen is goed. Aan het contact met de scholen van de omliggende kernen wordt
gewerkt. Doordat de Jongerenwerker in de vakantieperiodes extra activiteiten aanbiedt, zien
we dat er ook kinderen uit Breskens, Retranchement, Cadzand en Aardenburg komen.
Pioniersplek
JOTA-Jong is sinds 2016 een pioniersplek van de Protestantse Kerk. In juni 2019 is het
pioniersplan met drie jaar verlengd. Dat betekent dat we nu in jaar 5 zitten. De
samenwerkingspartners van deze pioniersplek zijn JOTA, de Protestantse Gemeente “de
Verbinding” en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De laatste
twee samenwerkingspartners maken de pioniersplek mede mogelijk door subsidies. Naast
deze subsidies stelt de Dienstenorganisatie een budget per pioniersjaar beschikbaar voor
ondersteuning door een pionier begeleider.
Organisatiestructuur JOTA-Jong
Het pioniersteam vergadert 4 keer per jaar. Hierbij evalueren zij de afgelopen periode en
maken nieuwe plannen. Het pioniersteam bestaat uit:
Roeli Donker
pionier-jongerenwerker
Joke Steeneveld
secretaris pioniersteam
Rianne Picavet
volgt het financieel beleid
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Nelleke Oosterling
Ina Verhage
Anita Van Hove
Otto Grevink

ervaringsdeskundige in omgang met kinderen
vrijwilliger bij de activiteiten
vrijwilliger bij de activiteiten
pionier begeleider.

Het programma van de JOTA-Jong middagen wordt bepaald door 4 hoofdthema’s:
• Christelijke feesten
• Samen Leven
• Zorg voor de aarde
• Vrijheid en vrede.
Het programma wordt ontwikkeld door de “denktank”, een deel van het pioniersteam, onder
leiding van de Jongerenwerker aan de hand van de 4 hoofdthema’s. De uitvoering van de
middagen worden verder uitgewerkt en uitgevoerd door onze Jongerenwerker, daarbij
bijgestaan door een vrijwilliger van het pioniersteam en stagiaires van Hoge School Zeeland
van de studie Social Work. De middagen hebben een vaste structuur: samen iets drinken en
eten, een gesprek over het thema en als afsluiting een knutselactiviteit of spelvorm. Het doel
van deze middagen is dat kinderen zich veilig en geliefd voelen en dat gewerkt wordt aan
zelfvertrouwen, maar wij willen ook normen en waarden meegeven. Zo laten we de kinderen
op een laagdrempelige manier in contact komen met het geloof d.m.v. Bijbelverhalen.
Kinderen betalen €2,50 (indien mogelijk) voor een middag. Met deze inkomsten kunnen
materialen worden aangeschaft.
JOTA-Jong middagen
In onderstaande tabel is de groei in aantal deelnemers aan JOTA-Jong middagen te zien.
Maand + aantal
middagen
Januari
Februari
Maart
April + Mei (scholen
dicht)
Juni
Juli
Juli zomervakantie
Augustus
zomervakantie
September
Oktober
Oktober
Herfstvakantie
November

Aantal
middagen
1
2
1

Thema

Aantal kinderen
7
15
17

2
1
2
1

Helden
Helden
Dag van de Aarde
Online iedere week een
Challenge
1.5 meter activiteiten
Samen werken
Extra activiteit
Extra activiteit

2
2
2

Feest
Feest
Oogstfeest

27
34
35

2

Doe iets voor
ander(corona)
Voedselbank
Kersttocht/Lichtjestocht

22

December
December
Kerstvakantie

2
2
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Coronatijd
Het jaar 2020 is niet gegaan zoals we het voor ogen hadden. Desondanks kijken we toch
met een positieve blik terug. Positief in de zin dat we creatief zijn omgegaan met de beperkte
mogelijkheden. Gewoonlijk komen de kinderen eens in de veertiendagen, maar tijdens de
lockdown was er wekelijks online contact met de kinderen. De Jongerenwerker is in deze
periode regelmatig bij de kinderen thuis langs gegaan om een aardigheidje te brengen en zo
toch contact te houden. Ondanks alle beperkingen konden heel wat middagen doorgaan,
binnen of buiten. We hebben aandacht besteed aan het thema’s: Helden, Dag van de Aarde,
Feest, Maak iets voor een ander, Project voor de Voedselbank en Kei-tof. Ontmoeting is een
punt wat hoog in het vaandel staat bij JOTA-Jong. Dit hebben we dan ook steeds getracht te
bereiken. Een hoogtepunt in de Herfstvakantie was het “Oogstfeest” dit in samenwerking met
het Ledeltheater, Natuur & Zo en Albert Heijn. In november was er een cameraman van
Omroep Zeeland TV om te filmen. Van de beelden is een kort item gemaakt voor in de
uitzending van een oecumenische kerkdienst. Deze is in december uitgezonden onder de
titel “Op zoek naar licht”. Hier hebben we een mooi vervolg aan kunnen geven door het
project Kei-tof. De door de kinderen zelfgeschilderde kerststenen zijn verstopt door heel
Oostburg. Wie een steen vond mocht deze houden als “lichtpuntje”. Het jaar hebben we
kunnen afsluiten met een Kerst-bingo-speurtocht, een bezoek aan de H. Andreaparochie in
Oostburg en een Lichtjestocht.
YammYammy kookworkshops
De YammYammy kookworkshops zijn een project binnen het rijksprogramma Jong Leren
Eten en worden gestimuleerd door Natuur&Zo, Natuur-en milieueducatie ZeeuwsVlaanderen en de provincie Zeeland. De 9 kinderen gaan als kookteam zes keer aan de slag
om een lekkere, gezonde maaltijd te maken met producten, zoveel mogelijk uit onze eigen
streek. Ook wordt er aandacht besteed aan gezonde en duurzame levensmiddelen. Elke
middag begint met een stukje theorie: verschillende snijtechnieken, soorten messen, en de
Schijf van Vijf. Aan het eind van elke middag wordt het 3-gangen menu gezamenlijk
opgegeten. Zo staat ontmoeting ook weer centraal. Elke middag zijn er drie leidinggevenden.
Ieder begeleidt 3 kinderen, waardoor er voor elk kind voldoende aandacht is. Als afsluiting
van de kookworkshops koken de kinderen een 3-gangen menu voor de ouders, aan de hand
van wat ze de keren ervoor geleerd hebben. Helaas viel deze activiteit precies in de eerste
lockdown. Dat hebben we creatief kunnen oplossen door in JOTA met de kinderen te koken
voor het gehele gezin. Zo hadden we voor één keer een soort “afhaalrestaurant” van JOTA
gemaakt en konden ze het thuis samen opeten.
’t Zwin college
Er is een goed contact met ’t Zwincollege en zodra het weer mogelijk is hopen we samen
aan de slag te kunnen gaan. De plannen van 2020 rond Vrijheid en Geld hebben helaas
geen doorgang kunnen vinden.
Sirkelslag
Afgelopen jaar is er door een 11-tal jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar vanuit de
Jeugdbeweging West-Zeeuws Vlaanderen meegedaan aan Sirkelslag. JOTA was de
ontmoetingsplaats deze avond voor de jongeren, waar ze het live spel met spellen en
opdrachten moesten uitvoeren. De jongeren werden meegenomen door het verhaal van
Jona uit de Bijbel.
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Conclusie
We kijken terug op mooie positieve ontwikkelingen binnen JOTA-Jong. Het programma is
doorgegaan tijdens de coronacrisis, waardoor we weten wat er leeft onder de kinderen. Er is
een groei van het aantal vaste bezoekers tijdens de middagen. Er zijn veel positieve
berichten ontvangen van zowel kinderen als ouders en JOTA-Jong heeft een compliment
ontvangen van de Gemeente Sluis over hoe goed we omgaan en doorgaan met de kinderen
in “coronatijd ”!

8.

BIJZONDERE EVENEMENTEN

Eerste lustrum
Op 16 september zou JOTA haar eerste lustrum vieren. Ondanks de beperkende
maatregelen i.v.m. corona, was er een aantrekkelijk buitenprogramma samengesteld. Helaas
kregen we vlak voor de datum te horen dat het evenement niet door mocht gaan. Bestuur en
vrijwilligers hebben toen samen de datum gemarkeerd met een gezellig samenzijn op het
terras. In de weken voorafgaand aan het lustrum was door gasten en vrijwilligers gevraagd,
of zij op een schilderijtje wilden uitbeelden, wat JOTA voor hen betekent. Ook de kinderen
van JOTA-jong deden mee. Het resultaat werd het “Huis voor Ontmoeting en Inspiratie”, dat
op de voorkant van dit jaarverslag staat.
Alle overige bijzondere evenementen zoals de Week van Samen, De Dag van de
Mensenrechten, het Kerstfeest op 2e kerstdag, activiteiten, die we al jaren doen, konden
vanwege de crisis geen doorgang vinden.

9.

VRIJWILLIGERS

Een grote groep vrijwilligers draagt de activiteiten en projecten van JOTA.
Aantal vrijwilligers
JOTA-trefpunt
JOTA- breicafé
JOTA-reparatie
JOTA-aan tafel
Conversatieles allochtonen
Naailes allochtone vrouwen
Sociaal spreekuur
Uitdeelpunt Voedselbank
JOTA-jong
Bestuur
Totaal

Eind 2019
18
2
5
5
2
1
5
10
6
7
61

Eind 2020
17
1
5
5
1
0
5
8
6
7
55

Het aantal vrijwilligers daalde in het verslagjaar. Zoals elk jaar verlieten mensen de
organisatie, maar het werven van nieuwe mensen kwam stil te liggen. Van onze vrijwilligers
zijn er een aantal betrokken in meerdere programma’s. Een deel van hen valt in de
kwetsbare leeftijdscategorie voor het oplopen van corona. Daarom wilden zij niet allemaal
blijven werken tijdens de coronacrisis, maar dat heeft gelukkig niet tot problemen geleid. Om
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in contact te blijven zijn verschillende acties gevoerd, zoals een onderlinge telefooncirkel.
Ook heeft het bestuur in het voorjaar aan alle vrijwilligers een boek met mooie teksten en
gedichten bezorgd en kregen zij met Sinterklaas een passende traktatie, vergezeld van een
Sinterklaasgedicht.

10.

COMMUNICATIE

Omdat JOTA voor zo’n breed publiek werkt, is communicatie op velerlei terrein nodig. Mondop-mond reclame blijft belangrijk, omdat veel mensen uit de doelgroep niet zo gewend zijn
aan de digitale media. Maar JOTA presenteert zich ook via de sociale media zoals facebook
en een website. Al sinds het ontstaan van JOTA voorziet het JOTA-journaal, veel mensen
van informatie. Inmiddels is het directe lezersbestand van de digitale nieuwsbrief, die
gewoonlijk eens in de 2 à 3 weken verschijnt, uitgebreid tot 157 adressen. Hoeveel mensen
het ontvangen doordat het wordt doorgeklikt, weten we niet.
In het verslagjaar werd, regelmatig een ½ paginagrote advertentie geplaatst in Rondje West.
Daarin werden de belangrijke activiteiten beschreven en een agenda van komende
gebeurtenissen. Van de uitgever mogen we bij de advertentie de rest van de pagina vullen
met een redactioneel stuk.

11.

CONTACTEN/NETWERK

Naast contacten met de verschillende kerken in de regio, onderhoudt JOTA contact met
organisaties op het gebied van welzijn in West Zeeuws-Vlaanderen. In dit verband kunnen
genoemd worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Sluis en cluster leefbaarheid en burgerparticipatie, de gemeentelijke
welzijnsorganisatie
Stichting DementieVriendelijk Sluis
‘t Zwincollege en daarvan in het bijzonder het team levensbeschouwing,
Basisscholen in de regio
De Open Kring, een sociaal platform voor mensen in West Zeeuws-Vlaanderen
PIBLW-re-integratie, die o.a. de inburgering verzorgt
Alzheimer Nederland
Kledingbank Zeeland
Organisatie “Gewoon weer leven”
Fonds Franciscus. Behalve subsidiëring van JOTA, wil dit fonds ook investeren in de
kwaliteitsverbetering van inloophuizen, waaronder JOTA. Daartoe organiseren zij
enkele keren per jaar bijeenkomsten op het gebied van kennis-input en kennisdeling.

JOTA is lid van Netwerk DAK, een koepel van kerkelijke inloophuizen in Nederland. Netwerk
DAK verbindt, versterkt en vertegenwoordigt ruim 100 organisaties voor buurtpastoraat,
straatpastoraat en inloophuizen.
JOTA-Jong is een pioniersplek van de Protestantse Kerk. In die hoedanigheid zijn wij deel
van het landelijk netwerk van pioniersplekken.
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12.

SPONSORS EN DONATEURS

In 2020 mocht JOTA verschillende bijdragen ontvangen in de vorm van subsidies en
donaties. Het bestuur wil alle grote en kleine gevers, die geholpen hebben om het
visioen van JOTA dichterbij te brengen, hartelijk bedanken.
Dat zijn:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

13.

Fonds Franciscus – Kansfonds
Protestantse gemeente “de Verbinding” te Schoondijke, Breskens, Groede,
Waterlandkerkje
Vrije Evangelische Gemeente
Protestantse gemeente “de Brug” te Oostburg
Gemeente Sluis
Hervormde gemeente Biervliet-IJzendijke-Hoofdplaat
Protestantse Kerk Nederland
Rabobank
H. Andreasparochie
Maatschappij van Welstand
Albert Heijn, Oostburg
Verschillende particulieren

FINANCIËN EN FONDSENWERVING

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor JOTA, in velerlei opzichten. Onze eerste zorg ging
uiteraard uit naar de gezondheid van onze bezoekers en vrijwilligers en het proberen om
zoveel mogelijk ‘gewone’ activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Daarnaast heeft het
bestuur van JOTA regelmatig de vinger aan de pols gelegd om de financiële impact van de
beperkte openstelling te volgen. JOTA heeft de afgelopen jaren aangetoond zeer goed in
staat te zijn om een deel van het budget zelf bijeen te brengen, hetgeen vooral te danken
was aan de verkoop van hapjes en drankjes en tweedehands boeken en cd’s. Door de
beperkte openstelling vielen die inkomsten deels weg, maar mede dankzij de trouwe steun
van subsidieverstrekkers en (particuliere) donateurs kon het tekort over 2020 beperkt worden
gehouden. Eén van de hoogtepunten op het gebied van fondsenwerving in het afgelopen
jaar betrof de deelname aan – en het uiteindelijke resultaat van de actie–RABO Clubsupport;
veel mensen gaven blijk van het warme hart dat zij JOTA toedragen en we mochten
uiteindelijk een bedrag van meer dan €1.000 ontvangen, waarmee we tot de
‘grootverdieners’ van deze mooie actie van RABObank Zeeuws Vlaanderen gerekend
mochten worden. Nogmaals dank aan iedereen die een stem op JOTA heeft uitgebracht!
Tot slot: de onverwachte omstandigheden in 2020 hebben op allerlei vlakken tot goede
discussies geleid over ‘de rol van JOTA’ in de maatschappij. Juist in tijden van onzekerheid
is het belangrijk dat een organisatie als de onze haar activiteiten (aangepast) kan blijven
voortzetten en vanuit de reacties uit verschillende hoeken maken wij op dat JOTA zeer op
prijs gesteld wordt. Met betrekking tot financiële planning en vooruitkijken zijn dan ook
verkennende gesprekken gevoerd met de Gemeente Sluis en een aantal van onze partners
om nóg beter voorbereid te zijn op de toekomst. Wij zijn vol vertrouwen dat we samen
JOTA’s rol in de regio nog verder gaan versterken!
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14.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
begroting

rekening

rekening

2020

2020

2019

baten
baten Ontmoetingscentrum

€

21.000

€

12.727

€

rentebaten

€

-

bijdragen van particulieren

€

600

subsidies en bijdragen

€

onttrekkingen aan voorzieningen
totaal baten

25.872

€

7

€

-

€

2.805

€

893

61.481

€

62.345

€

49.855

€

4.469

€

2.000

€

-

€

87.550

€

79.870

€

76.620

lasten Ontmoetingscentrum

€

17.000

€

15.128

€

15.784

afschrijvingen

€

3.429

€

3.429

€

3.429

Exploitatie Ontmoetingscentrum

€

24.180

€

10.075

€

17.932

salarissen en vergoedingen

€

50.800

€

50.957

€

38.540

kosten beheer en administratie

€

4.950

€

4.128

€

3.728

rentelasten/bankkosten

€

250

€

305

€

293

totaal lasten

€

100.609

€

84.021

€

79.705

Saldo baten - lasten

€

13.059-

€

4.151-

€

3.085-

lasten

Omschrijving
Totaal Reserves per 1 januari

€

Boekjaar
2020
75.290

Toevoeging/onttrekking via exploitatie

€

2.000-

€

398-

(Link) Resultaat Baten en Lasten

€

4.151-

€

3.085-

Totaal Reserves per 31 december

€

69.139

€

75.290
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Boekjaar
2019
78.772
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Reserves uit te
splitsen naar:

Saldo 1/1

via
toelichtingen

toevoeging
onttrekking
van resultaat
expl.
van resultaat expl.
€
- €
4.151-

Algemene reserves*

€

2020
42.040 €

Overige reserves*

€

33.250 €

-

€

-

€

€

75.290 €

-2.000

€

-

€

-2.000

Saldo 31/12

€

2020
35.890

- €

33.250

4.151-

€

De post "overige reserves" bestaat uit de volgende onderdelen:
- reserve Risicofonds Personeelslasten

€

- reserve Uitvoering activiteiten

€

7.000

- reserve vervanging inventaris

€

10.000

- reserve inrichting Stilteruimte

€

1.250

€

33.250

balans per 31 december

2020

15.000

vorig boekjaar
2019

Activa
installaties en inventarissen
kortlopende vorderingen en overlopende activa
geldmiddelen

€
€
€

797 €
124 €
88.177 €

4.225
75.764

totaal €

89.097 €

79.989

€
€

69.139 €
19.958 €

75.290
4.700

totaal €

89.097 €

79.989

Passiva
reserves
kortlopende schulden en overlopende passiva
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