
 

 

 

JOTA is er voor iedereen 
duurzaamheid  perspectief   kennisoverdracht    

bewustwording    gezelligheid 
ontluiken aandacht respect   

lotgenotencontact opbloeien   

ontmoeting verbinding op adem 

komen ondersteuning  minder afval        

gezond & lekker eten  zorg voor de 

aarde    verhalen delen    inspiratie 
 

JOTA is er voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare mensen. Het 
streven is dat JOTA een plek is waar iedereen zich welkom voelt, waar 

mensen kunnen thuis komen, en het gevoel hebben erbij te horen. 
 

Ook in 2021 hebben velen zich ingezet om dit JOTA-effect waar te maken. 
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1. INLEIDING 
 
Het bestuur van JOTA biedt u met plezier het Jaarverslag over 2021 aan. Weer een bijzonder jaar, 

waarin we te maken hadden met de gevolgen van de coronacrisis, maar er zijn ook verhalen van 

mooie ontwikkelingen te vertellen.  

Toen de coronabesmettingen in het voorjaar terugliepen, konden we vanaf eind april onder bepaalde 

voorwaarden weer gasten ontvangen. Gedurende de zomer werden de mogelijkheden om onze 

gewone activiteiten te houden, steeds verder uitgebreid. Maar in november zagen we ons 

genoodzaakt om JOTA te sluiten, vanwege de weer oplopende besmettingen. Dat duurde voort tot 

eind januari 2022.  

Na een stevige zoektocht lukte het om een nieuwe coördinator te vinden. Karien De Vriese was al 

een bekende van JOTA, omdat zij bestuurslid en vrijwilliger is van de Stichting DementieVriendelijk 

Sluis. Deze stichting ontplooit haar activiteiten in en vanuit het ontmoetingscentrum. Vanaf 1 

augustus 2021 werd zij coördinator van JOTA. Karien heeft bij haar aanstelling de opdracht 

meegekregen om het onderwerp inspiratie uit de ondertitel van JOTA, als huis voor ontmoeting en 

inspiratie, meer gestalte te geven. U leest over de plannen in dit jaarverslag. 

Het bestuur van JOTA is zich steeds  meer bewust geworden van het feit, dat eenzaamheid een 

thema is, waarvoor vanuit het ontmoetingscentrum structureel aandacht zou moeten zijn. Tijdens de 

corona-pandemie is het probleem nog meer zichtbaar geworden. Meerdere organisaties zijn zich 

gaan afvragen hoe de omvang van het probleem in kaart gebracht kan worden en meer nog, hoe het 

aangepakt kan worden. De Gemeente Sluis heeft het voortouw genomen, maar JOTA zou hierin 

graag een rol willen spelen in West Zeeuws-Vlaanderen. Daarom heeft zij eind 2021 een 

projectvoorstel neergelegd bij de verantwoordelijk ambtenaar. 

Een andere belangrijke ontwikkeling betreft JOTA-jong. 2021 was het laatste jaar van het 

pioniersproject in Oostburg, waarbij JOTA-jong kon rekenen op begeleiding en fondsen vanuit de 

Protestantse Kerk om het werk mogelijk te maken. Er zijn plannen om een nieuwe pioniersplek in 

Breskens te beginnen. Verderop informeren wij u hierover. 

Fonds Franciscus, verbonden aan Kansfonds, geeft JOTA al enkele jaren ondersteuning in de vorm 

van begeleiding en financiering. De inloophuizen, die met Kansfonds samenwerken aan 

kwaliteitsverbetering, werden uitgedaagd om op een andere manier naar de activiteiten en 

doelgroepen te kijken. Er is nog maar een begin gemaakt, met deze werkwijze, maar het resultaat 

daarvan ziet u vast terug in dit jaarverslag. 

In dit verslag vindt u bijdragen van: Roeli Donker (JOTA-Jong), Sjaan de Jonge (voedselbank), Henk 

Verhage en Mark van den Eijkel (financiën en fondsenwerving), Joke Steeneveld (voorwoord) en 

Karien De Vriese (overige teksten en eindredactie). 

 Het bestuur dankt alle vrijwilligers en medewerkers voor hun inzet, alle bezoekers voor het in ons 

gestelde vertrouwen en alle subsidiegevers voor het mogelijk maken van het werk. 

We wensen u veel leesplezier.  

Joke Steeneveld, secretaris 
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2. MISSIE VAN JOTA 
 
JOTA is een hedendaagse drager van de christelijke traditie. In het hart van de moderne samenleving 

creëren we ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspiratie vinden en op adem kunnen 

komen. Vanuit ontmoeting en verbinding gaan we samen met mensen op zoek naar perspectief voor 

een menswaardig leven, en een wereld waar respect en liefde is voor al wat leeft.  

 

3. VISIE VAN JOTA  
 

In de afgelopen decennia zijn veel sociale verbanden (geloofsgemeenschappen, politieke partijen, 

verenigingen) voor veel mensen van minder betekenis geworden. Daartegenover staat dat de nadruk 

in de samenleving is komen te liggen op zelfredzaamheid en (financiële) onafhankelijkheid. Daardoor 

komen veel mensen tekort in aandacht, liefde en zorgzaamheid.   

 

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 huis zijn waar mensen welkom zijn met al hun mogelijkheden en beperkingen; waar 

bezoekers in de eerste plaats als mens gezien worden, waar mensen tot hun recht komen. 

 

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 2021 werden we behoorlijk beperkt in het 

uitoefenen van die functie door de coronacrisis. Er was maar een beperkte tijd, tussen de 

verschillende hoogtepunten van de pandemie, 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 6 keer. Eind 2021 werd het 

bestuur gevormd door:  

 

Frans Hagenaar (tot eind november) voorzitter 

Joke Steeneveld secretaris 

Mark van den Eijkel penningmeester 

Ad Stoffels (tot eind augustus) bestuurslid 
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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: 

- 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 Karien De Vriese, 

coördinator. Karien is sinds 1 augustus 2021 aan het werk bij JOTA. Zowel de coördinator als de 

jeugdwerker verrichtten hun werkzaamheden op parttime basis.  

 
d. Vrijwilligers   

JOTA wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep 
vrijwilligers die altijd voor de bezoekers klaar staan. Het zijn de 
gastheren/gastvrouwen in de ontmoetingsruimte; het zijn de mensen die 
alles in goede banen leiden bij het uitdeelmoment van de voedselbank, of 
de dames en heren van JOTA-reparatie die bezoekers helpen met het 
herstellen van kapotte spullen; het zijn diegenen die elke 14 dagen een 
gezonde en smakelijke maaltijd koken voor JOTA-aan-tafel en degene die 

de taalles verzorgt. Zonder hun inzet is JOTA niet mogelijk. Tegelijk geven zij aan het erg fijn te vinden 
om iets voor een ander te doen, om deel uit te maken van een sterk team, en om andere mensen te 
ontmoeten. Ook voor hen is JOTA thuiskomen.  
 

Aantal vrijwilligers Eind 2020 Eind 2021 

JOTA-trefpunt 17 15 

JOTA- breicafé 1 1 

JOTA-reparatie 5 5 

JOTA-aan tafel 5 5 

Conversatieles allochtonen 1 1 

JOTA-sociaal 5 3 

Uitdeelpunt Voedselbank 8 10 

JOTA-jong 6 4 

Bestuur 7 4 

Totaal 55 47 

 
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.  
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e.  Vaste gasten 
JOTA is er voor iedereen en is bij uitstek een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Ontmoeting en verbinding is de rode draad door het hele aanbod van JOTA heen. We streven ernaar 

dat iedereen zich welkom voelt, dat mensen kunnen thuiskomen in de ontmoetingsruimte van JOTA. 

In een tijd waarin eenzaamheid een gegeven is, zijn we meer dan overtuigd van het belang van 

ontmoeting en onderlinge verbinding.  

In het kader van de impacttoolkit (zie verder) hebben we onze bezoekers ingedeeld in een 6-tal 

doelgroepen. Deze ziet u terug op het voorblad van dit verslag. Onder het kopje “activiteiten” leest u 

welke activiteiten JOTA aanbiedt en voor wie dit aanbod dan specifiek bedoeld is.  

Ook dit jaar was JOTA een aantal maanden noodgedwongen gesloten. De lijst met vaste bezoekers, 

die in de loop van het eerste corona-jaar opgesteld was, gaf ons de mogelijkheid om een groot deel 

van de vaste bezoekers, digitaal op de hoogte te houden van de stand van zaken binnen JOTA.  

 

Het was dan ook een blij weerzien toen, eerst voorzichtig, daarna vol overtuiging, de deuren van 

JOTA weer open mochten. JOTA kon weer ten volle zijn waarvoor het bedoeld is.  

 
 

6. ACTIVITEITEN 
 
JOTA wil een plaats zijn waar iedereen zich welkom voelt, waar je thuis kunt komen en kunt delen 

wat je beweegt. Ontmoeting, verbinding en inspiratie zijn de begrippen die centraal staan bij alle 

activiteiten die bij JOTA plaatsvinden. Bij JOTA krijgen mensen een naam en een gezicht, en worden 

ze gewaardeerd om wie ze zijn, met al hun talenten en kwetsbaarheden. De droom van JOTA is dat 

ieder mens tot zijn recht kan komen. Het gehele aanbod is gericht op dit JOTA-effect.  

 

Ook in 2021 waren de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus erg bepalend voor wat wel of 

niet mogelijk was. JOTA heeft  verder gebouwd op de ervaring van het vorige jaar om contact te 

houden met vaste gasten en vrijwilligers tijdens de maanden waarin de ontmoetingsruimte verplicht 

gesloten was. Daarnaast is JOTA steeds met enige creativiteit blijven kijken naar wat, ondanks de 

opgelegde beperkingen, wél mogelijk was. JOTA-reparatie buiten op het terras trok niet alleen 

mensen met een reparatie-vraag, maar ook nog eens tal van nieuwsgierige voorbijgangers; het 

uitdeelpunt van de Voedselbank kon het hele jaar op een veilige manier plaatsvinden, en vanuit 

JOTA-Jong werden de activiteiten buiten aangeboden, zelfs tijdens de schoolvakanties.  

 

In opdracht van het Fonds Franciscus werd er in het verslagjaar een (eerste) onderzoekje gedaan 

naar de impact van JOTA. Dit onderzoek gebeurde in een samenwerkingsverband van enkele 

vrijwilligers en bestuursleden, de jongerenwerker en de coördinator. Op de achtergrond kregen we 

inhoudelijke en praktische steun van het Fonds Franciscus.             We willen dit onderzoek jaarlijks 

laten terugkeren zodat het een groeidocument wordt; voor 2021 is gekozen om een effectenkaart te 

maken en een beschrijving van de verschillende doelgroepen. Beide verslagen zijn hieronder 

verwerkt. 
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Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                              
het effect plaats ?  

 
 
 JOTA-trefpunt 
 

 

Ontmoeting 
Gastvrijheid 
Aandacht 

Ouderen 
Alleenstaanden 
Mensen met kwetsbaarheid 
Toeristen 
Vrijwilligers 
Wc-gebruikers 
Mensen die blij worden van de 
goedkope en lekkere koffie 

 

JOTA-trefpunt is open van woensdag t/m zaterdag van 10 u tot 16 u. Vaste gasten, maar ook 

toeristen en toevallige voorbijgangers, kunnen hier terecht voor een kopje koffie of thee, of een 

eenvoudige lunch. De gastvrouwen en -heren staan klaar om de bezoekers met vriendelijke aandacht 

te ontvangen. Deze aandacht, én de inrichting van de ruimte, zorgen ervoor dat de 

ontmoetingsruimte rust uitstraalt. Er is niet alleen ruimte om te zitten, er is vooral ook ruimte voor 

ieders verhaal. Ook groepen bezoekers maken graag gebruik van JOTA. Denk maar aan de mensen 

van het breicafé op woensdagmiddag, en de wandelaars op vrijdagochtend.   

 

Tijdens het corona-jaar 2021 was JOTA vanaf eind april (beperkt) open. Openingstijden en 

mogelijkheden om bezoekers binnen te ontvangen, evolueerden mee met de verdere versoepeling 

van de corona-maatregelen.  

 

 

Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                              
het effect plaats ?  

 
 
JOTA-aan-tafel 
  

 
 

Gezelligheid 
Ontmoeting 
Gezond en lekker eten 
Duurzaamheid 

Iedereen die graag aanschuift 
aan tafel, maar vooral 
alleenstaanden.  

  

Pas toen de horeca half juni open ging, kon JOTA-aan tafel worden hervat. Ook bij ons stonden de 

tafels op 1,5 m afstand en bleven helaas verschillende mensen thuis uit angst voor besmettingen. 

Maar zoals altijd, deed de kookgroep zijn best om heerlijke menu’s op tafel te brengen. 

 

 

Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                             
het effect plaats ?  

 
 
voedselbank 
  
 

Ontmoeting 
Materiële ondersteuning 
Verhalen delen 

Mensen in armoede 
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Het uitdeelpunt van de Voedselbank draait goed met in totaal 10 vrijwilligers, waarvan de meesten, 

wekelijks rouleren. Afgelopen jaar konden we weer een nieuwe vrijwilliger verwelkomen en kort 

geleden kwam daar weer iemand bij. 

De basis wordt gevormd door pakketten, die door de stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen op 

de 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 de overkoepelende stichting in 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 vrij weinig van. De aanvoer van vooral groente en fruit, maar 

ook vlees en zuivel is sterk toegenomen.  

Na een vrij lange periode met iets minder dan  25 pakketten, is dit aantal inmiddels weer gestegen 

tot 33 pakketten. 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.  

 

Ook dit jaar was vanwege Corona een moeilijk jaar. Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen 

zijn we wel altijd open geweest: werken op anderhalve meter, 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. Bovendien is 

door het toegenomen aantal pakketten de beschikbare ruimte ook behoorlijk beperkt en kunnen we, 

ondanks het vele werk, met niet meer dan 3 vrijwilligers per keer werken.  

 

Namen van mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket worden doorgegeven door 

Porthos aan de overkoepelende stichting. Hier hebben de vrijwilligers van JOTA geen invloed op. 

 

Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                             
het effect plaats ?  

 

 

Luisterend oor 
Ondersteuning om bepaalde 
stappen te zetten 
 

 
 

 

Iedereen met vragen; mensen 
komen bij JOTA als eerste of 
als laatste stap 

 

De vrijwilligers van JOTA-sociaal helpen mensen de weg te vinden naar toeslagen, waarvoor zij in 

aanmerking komen, of bij het aanvragen van kwijtschelding van aanslagen. Ook organiseerden zij in 

het najaar een kledingbeurs. In november werd, in samenwerking met enkele lokale kappers, een 

verwendag georganiseerd voor mensen met een krappe beurs.  
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Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                             
het effect plaats ?  

 
 
 JOTA-reparatie 
 
 

 

Ontmoeting 
Minder afval 
Duurzaamheid 
Kostenbesparing  
 
 

Mensen die zich, met ons, 
zorgen maken over te toename 
van de afvalstroom. 
Mensen die weinig geld 
hebben om een apparaat of 
kledingstuk te vervangen 
 

 

Veel elektrische apparaten en kledingstukken belanden vroegtijdig in de afvalstroom, omdat de 

eigenaren geen kans zien om ze te (laten) repareren. Bij JOTA-reparatie zijn vrijwilligers met 

technische kennis, met kennis van computers en mensen, die kleding kunnen repareren. Zij kunnen 

helpen om apparaten te herstellen en kledingstukken te verstellen.  

 

 

Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                             
het effect plaats ?  

 
 
JOTA-zingeving    en 
inspiratie 
 

 

 
Bewustwording, genieten, 
waarderen, inspiratie vinden 

 
 

Mensen op zoek naar 
ontmoeting en inspiratie 
Vaste bezoekers 
Vrijwilligers 
Mensen met interesse in het 
aanbod van dat moment 

 
Inspiratie is één van de pijlers in het activiteitenaanbod van JOTA. Ook in het logo “JOTA, huis voor 

ontmoeting en inspiratie….” is dit zichtbaar. Bij alle activiteiten die aangeboden worden bij JOTA, 

speelt ontmoeten een essentiële rol. Zingeving en inspiratie maken deel uit van de ontmoetingen die 

bij JOTA plaatsvinden. Op die manier hopen we dat iedereen die bij JOTA komt, ervaart dat hij er mag 

zijn zoals hij is. 

Onder de noemer “de seizoenen vieren” zal het onderdeel zingeving en inspiratie in het nieuwe jaar 

meer aandacht krijgen en verder uitgebouwd worden. We kijken vanuit verwondering en in 

dankbaarheid naar de seizoenen van het leven en van de natuur, en vertalen dit in een concreet 

aanbod van activiteiten die mee-bewegen met de seizoenen.  

Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                              
het effect plaats ?  

 
BEWUSTWORDING in de vorm 
van themadagen en de Week 
van Samen 
 
 
 

Naamsbekendheid 
Uitgedaagd worden tot 
vernieuwing, nl. het bereiken 
van nieuwe bezoekers, het 
ontwikkelen van nieuwe 
activiteiten, nieuwe 
samenwerkingen 
Bestaande verbindingen 
versterken 

Vaste en nieuwe bezoekers 
vrijwilligers 
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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:  
 

 

 

 

 

 

                           

De Dag van de Vrede, 21 september, valt samen met Wereldalzheimerdag. Het is stilaan traditie dat 

beide stichtingen op die dag samen een wandeltocht organiseren. Deze werd wederom uitgezet door 

Wandelvereniging “Voor de wind” en vond plaats op zaterdag 19 september. Als uitloper van deze 

jaarlijkse traditie, is in oktober een wandelgroepje gestart op vrijdagochtend. Ook dit is een 

gezamenlijk initiatief van JOTA en Stichting DementieVriendelijk Sluis.   

 

Tijdens de week van Samen (30 september tot 7 oktober) werden flyers met een warme boodschap 

huis-aan-huis verspreid. Bezoekers kregen die week het eerste kopje koffie/thee gratis en in de 

ontmoetingsruimte van JOTA waren foto’s en gespreksstof aanwezig rond het thema eenzaamheid. 

We sloten de week af met een filmvoorstelling.  

  

Op 11 december werd er bij JOTA aandacht besteed aan de Internationale dag van de 

mensenrechten. Dit gebeurde opnieuw in samenwerking met de plaatselijke werkgroep van Amnesty 

International. Het was een gezellige drukte aan de leestafel, die voor de gelegenheid dienst deed als 

schrijftafel. Mensen betuigden hun steun door het schrijven van brieven en het ondertekenen van 

voorbeeldbrieven. Buiten werd chocolademelk en soep uitgedeeld en kregen voorbijgangers een 

kaarsje met één mensenrecht erop om die dag speciaal bij stil te staan. 

 

Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                              
het effect plaats ?  

 
CONVERSATIELESSEN 

NEDERLANDS 
 

Ontmoeting 
Kennisoverdracht 

Statushouders 
Nieuwe Nederlanders 

 
Door de corona maatregelen werden maar zeer beperkt taallessen gegeven in het verslagjaar. 
 
 

Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                             
het effect plaats ?  

 

 
 
 

Ontmoeting 
Lotgenotencontact 
Bekendheid met JOTA 
 

Mensen met dementie en hun 
mantelzorgers 
Overige geïnteresseerden in 
het onderwerp dementie bv. 
studenten 

 

22 april Dag van de Aarde 

4 en 5 mei Herdenken en vieren met het Zwincollege 

20 juni Wereldvluchtelingendag 

21 september Dag van de Vrede 

Eind sept./begin oktober Week van Samen/week tegen eenzaamheid 

10 december Internationale dag van de mensenrechten 
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De vrijwilligers van Stichting DementieVriendelijk Sluis willen het verschil maken voor mensen met 

dementie en hun naasten. Ze willen bijdragen aan een samenleving waar mensen met dementie bij 

horen. Dit doen ze onder andere door het organiseren van Alzheimercafé’s en 

mantelzorgbijeenkomsten, door het geven van trainingen ‘GOED omgaan met dementie’ en het 

beschikbaar stellen van een ruim aanbod aan boeken rond het thema dementie. Ook kan iedereen 

met vragen rond dit onderwerp, bij JOTA terecht.  

Dit jaar was het organiseren van bijeenkomsten opnieuw erg beperkt ten gevolge van de corona-

maatregelen. Zo was er maar 1 bijeenkomst van het Alzheimercafé. Vrijwilligers waren het hele jaar 

door bereikbaar voor een (telefonische) afspraak.  

Met de wandelactiviteit op vrijdag als voorbeeld, kun je zien dat de samenwerking met JOTA steeds 

nauwer wordt.  

 

7. JOTA-JONG 
 

Welke activiteit      
organiseren we ? 

Het JOTA-effect Bij wie vindt                             
het effect plaats ?  

 
 
JOTA-Jong 
 
 

 

Veiligheid, zich thuis voelen 
Gezelligheid 
Activiteiten 
Samen zijn ontmoeting 
Normen en waarden  
Bewustwording 
Kennismaking met 
verschillende culturen 

Kinderen en jongeren 

 
a. Visie en doelstelling 

JOTA-Jong is het programma van JOTA, wat zich richt op kinderen en jongeren. JOTA-Jong streeft 

ernaar, dat kinderen en jongeren uit West Zeeuws-Vlaanderen bij JOTA een plek vinden waar ze 

graag komen en waar ze zich geliefd voelen. Ieder kind is uniek en mag er zijn zoals hij of zij is. Er 

worden laagdrempelige activiteiten aangeboden, die aansluiten bij de belevingswereld van de 

doelgroep. Hiermee bouwen we aan een gemeenschap, bij wie het samenkomen bij JOTA een 

belangrijke plaats heeft in hun leven.  

Het merendeel van de kinderen komt uit Oostburg. Doordat de Jongerenwerker de vakantieperiodes 

aangrijpt om extra activiteiten aan te bieden, zien we dat er ook kinderen uit andere kernen van de 

gemeente deelnemen.   

b. JOTA-Jong-middagen 

Het programma van de JOTA-Jong middagen wordt bepaald door 4 hoofdthema’s: 

christelijke feesten, samen leven, zorg voor de aarde en vrijheid & vrede. 

De middagen vinden plaats iedere 1e en 3e vrijdag van de maand. De groepen zijn verdeeld in 

de leeftijden 4 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Indien er 5 vrijdagen in de maand zitten dan is de 

5e vrijdagmiddag een spelletjesmiddag.  

 

Het ontwikkelen van het programma  wordt gedaan door een denktank. Zij komen regelmatig bij 

elkaar en maken aan de hand van de 4 hoofdthema’s een planning. De uitvoering van de middagen 
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worden verder uitgewerkt en uitgevoerd door de jongerenwerker, bijgestaan door een vrijwilliger 

van het pioniersteam, leerlingen van de middelbare school die hun maatschappelijke stage doen bij 

JOTA en stagiaires van Hogeschool Zeeland van de studie Social Work. De middagen hebben een 

herkenbare, vaste structuur: samen iets drinken en eten, een gespreksvoering en als afsluiting een 

knutselactiviteit of spelvorm. Met deze middagen streven we ernaar dat kinderen zich veilig en 

geliefd voelen, dat ze leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten, over de grenzen van hun eigen klas of 

school, en dat ze zich bewust worden van een aantal waarden en normen waar JOTA voor staat. Om 

dat kosten te dekken wordt een financiële bijdrage gevraagd van €2.50 voor deelname aan een JOTA-

Jong-middag.  

 

c. JOTA-Jong als pioniersplek 

JOTA-Jong is sinds 2017 een pioniersplek. Dat betekent dat we er met JOTA-Jong naar streven om 

een nieuwe geloofsgemeenschap te vormen met kinderen en jongeren die niet betrokken zijn bij de 

kerkgemeenschap. In juni 2019 is het pioniersplan met drie jaar verlengd. De samenwerkingspartners 

van deze pioniersplek zijn: het pioniersteam, JOTA. 

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. 

De voorbereidingen voor een nieuwe pioniersplek vanuit JOTA in de kern Breskens, zijn al enige tijd 

bezig. Het streven is om in het najaar van 2022 daadwerkelijk van start te kunnen gaan.   

d. Samenwerking met de scholen 

JOTA-Jong heeft een goede samenwerking met de basisscholen van Oostburg en omliggende 

kernen. Dit geldt zowel voor de confessionele als de openbare basisscholen. Daarnaast is er 

een goede samenwerking tussen JOTA-Jong en het Zwincollege, de enige scholengemeenschap 

in West-Zeeuws-Vlaanderen. Jongeren van het 3e leerjaar komen graag bij JOTA aankloppen 

voor hun maatschappelijke stage.  

  

Elk jaar in de maand mei vindt er een project plaats rond het thema vrijheid; voor leerlingen 

van de brugklas zijn er plannen voor een project rond het thema geld, dit in samenwerking met 

de voedselbank. Helaas konden beide projecten niet doorgaan vanwege de 

coronamaatregelen. We houden het contact met de school warm en hopen in 2022 weer samen 

aan de slag te kunnen gaan.  

 
e. Organisatiestructuur 

Het pioniersteam vergadert 4 keer per jaar. Hierbij evalueren zij de afgelopen periode en maken 
nieuwe plannen. De samenstelling van het pioniersteam is als volgt: 

Roeli Donker pionier-jongerenwerker 

Joke Steeneveld secretaris pioniersteam 

Rianne Picavet volgt het financieel beleid 

Ina Verhage vrijwilliger bij de activiteiten 

Anita Windey vrijwilliger bij de activiteiten 

Otto Grevink pionier begeleider 
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f. Coronatijd 
Zoals we in december 2020 het jaar hebben afgesloten, zo zijn we in januari 2021 ook weer van start 

gegaan: maximaal gebruikmakend van onze creativiteit omdat we vanwege de beperkende 

maatregelen de activiteiten met de kinderen buiten moesten laten doorgaan. Dit heeft geduurd tot 

april; maar de JOTA-Jong middagen zijn steeds kunnen doorgaan: van brood bakken en soep maken 

boven het vuur, vogelhuisjes maken, 1,5 meter spellen met bamboestokken, tot een paastocht. 

Vanaf april mochten we weer binnen…wat een feest! Zoveel mogelijk hebben we de thema’s 

proberen te verwerken in onze activiteiten buiten. Half december waren we alsnog genoodzaakt de 

JOTA-Jong middagen stil te leggen, dit in verband met de vele besmettingen onder de kinderen.  

Desondanks kijken we ook naar dit jaar met een positieve blik. Positief in de zin dat we creatief zijn 

omgegaan met de beperkte mogelijkheden die we hadden. Kinderen waren blij dat ze naast de 

online lessen van school en het niet-doorgaan van sportactiviteiten en andere hobby’s, toch naar 

JOTA-Jong konden komen om hun vriendjes te ontmoeten. En juist het ontmoeten dragen wij hoog in 

het vaandel, dus heel fijn dat we dit konden realiseren. Daarnaast hebben ouders aangegeven dat 

het fijn was even wat “lucht” te hebben op de middagen dat de kinderen naar ons toe kwamen.  

g. YammYammY 
Deze kookworkshops zijn een project binnen het rijksprogramma “Jong Leren Eten”. Dit wordt 

gestimuleerd door Natuur&Zo, Natuur-en milieu-educatie Zeeuws-Vlaanderen en de provincie 

Zeeland. Negen kinderen gaan met hun kookteam zes middagen 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. Op deze middagen staan de kinderen 

niet alleen in de keuken; elke bijeenkomst omvat ook een stuk theorie: verschillende snijtechnieken, 

welke soort messen zijn er en schijf van vijf. Aan het eind wordt het 3-gangen menu met zijn allen 

opgegeten; zo staat ontmoeting ook weer centraal. Roeli Donker en Joke Steeneveld zijn de op deze 

middagen de voortrekkers, geholpen door een vrijwilliger van JOTA. Zo neemt iedere begeleider 3 

kinderen mee in de keuken, waardoor er voor ieder voldoende aandacht is. In september zijn wij 

weer gestart met 9 enthousiaste kinderen. Na 3 workshops moesten we eind november helaas de 

kookworkshops stopzetten vanwege de maatregelen. Het vervolg staat voor 2022 gepland. 

 

8. COMMUNICATIE 
 
Omdat JOTA voor zo’n breed publiek werkt, is communicatie op velerlei terrein nodig. Mond-op-

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 176 adressen. In werkelijkheid ontvangen meer mensen deze berichten, 

doordat ze worden doorgeklikt.   

In het verslagjaar werd maandelijks een ½ paginagrote advertentie geplaatst in Rondje West. Van de 

uitgever mogen we bij de advertentie de rest van de pagina vullen met een redactioneel stuk. Daarin 

werden de belangrijke activiteiten beschreven en een agenda van komende gebeurtenissen. 
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9. 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 

• PIBLW-re-integratie, die o.a. de inburgering verzorgt 

• Alzheimer Nederland  

• Kledingbank Zeeland  

• Golfslag in Aardenburg 

• 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.  

 

 

10.   SPONSORS EN DONATEURS 
 

In 2021 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 Fonds Franciscus – Kansfonds 

o Protestantse Kerk Nederland 

o Protestantse gemeente “de Verbinding” te Schoondijke, Breskens, Groede, Waterlandkerkje 

o Vrije Evangelische Gemeente 

o Protestantse gemeente “de Brug” te Oostburg 

o Gemeente Sluis 

o Rabobank 

o H. Andreasparochie  

o Maatschappij van Welstand 

o Christengemeente “het Trefpunt” 

o Verschillende particulieren 
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11. FINANCIËN EN FONDSENWERVING  
 

JOTA heeft het boekjaar over 2021 conform verwachting afgesloten met een verlies. Voor het 

bestuur ligt er de uitdaging om in 2022 in gesprek te gaan met haar bestaande partners én het 

binden van nieuwe partijen tot financiële ondersteuning van ons prachtige initiatief. 

De uitgaven werden gedurende het jaar nauwlettend in de gaten gehouden en lieten een flinke 

daling zien ten opzichte van 2020. Het waren echter vooral de sterk verminderde inkomsten welke 

het tekort veroorzaakten. Hierbij de kanttekening dat hier op voorhand rekening mee was gehouden, 

waardoor het uiteindelijke verlies lager uitviel dan vooraf begroot.  

Wederom moest JOTA regelmatig en langdurig haar deuren gesloten houden, waardoor de 

inkomsten van balieverkoop verre van het resultaat van de pre-COVID jaren bleven. Ten tijde dat we 

wél open waren wisten de bezoekers ons als vanouds te vinden en werd er menig kopje koffie en 

versnapering verkocht. Daarnaast werd er ook met veel verve werk gemaakt van de verkoop van 

tweedehands boeken en cd’s wat tot een ongekend mooie opbrengst leidde. Dank aan alle 

vrijwilligers om ook op dit vlak een steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen van JOTA.  

Helaas zijn we er niet in geslaagd om in 2021 aanvullende partners aan ons te binden welke middels 

een financiële bijdrage ons werk ook in de toekomst willen helpen mogelijk te maken.  Dergelijke 

nieuwe partners zijn broodnodig, mede gezien het gedeeltelijk wegvallen van de ondersteuning door 

bestaande partners in de nabije toekomst. Uiteraard zullen we ook met hen in gesprek gaan in de 

komende maanden om kansen tot ondersteuning te blijven onderzoeken, maar verbreding en 

verdieping van inkomstenbronnen is wenselijk én noodzakelijk.  

In 2021 is deelgenomen aan een leertraject Fondsenwerving, aangeboden door Fonds Franciscus in 

samenwerking met KNHM-Foundation. Dit was een leerzaam traject en het bestuur heeft 

gezamenlijk prioriteiten bepaald waarmee we aan de slag zijn gegaan. Eén van de initiatieven betreft 

de opstart van een ‘Warme Harten’ netwerk  waarvoor de startbijeenkomst nog dit voorjaar zal 

plaatsvinden.  

Overheid, scholen en sociale instellingen zijn het er over eens dat een initiatief zoals JOTA zeer 

gewenst is in onze maatschappij. Het bestuur is dan ook optimistisch dat het er, samen met alle 

betrokkenen, dit jaar in zal slagen om de basis voor de toekomst te verstevigen.  

Verderop in dit jaarverslag vind u een overzicht van de organisaties welke ons in 2021 financiële 

ondersteuning geboden hebben. Onze dank gaat echter vooral ook uit naar al die particuliere 

donateurs welke ons een warm hart toedroegen in het afgelopen jaar; uw steun – in geld of in tijd – 

is onontbeerlijk en wordt zeer op prijs gesteld. Dank, dank, dank.      
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12. FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 

Totale exploitatie 

 

   begroting  rekening rekening 

  2021 2021 2020 

baten       

        

baten Ontmoetingscentrum 
 €        
17.500  

 €        
13.150  

 €        
12.727  

rentebaten 
 €                   
-  

 €                   
-  

 €                  
7- 

bijdragen van particulieren 
 €          
1.500  

 €          
1.783  

 €          
2.805  

subsidies en bijdragen 
 €        
52.350  

 €        
49.729  

 €        
62.345  

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 
 €                   
-  

 €                   
-  

 €          
2.000  

totaal baten 
 €        
71.350  

 €        
64.662  

 €        
79.870  

        

lasten       

lasten Ontmoetingscentrum 
 €        
16.250  

 €        
14.335  

 €        
15.128  

afschrijvingen  €              800  
 €              
797   €          3.429  

exploitatie Ontmoetingscentrum  €        13.430   €        10.905   €        10.075  

salarissen en vergoedingen  €        50.633   €        40.021   €        50.957  

kosten beheer en administratie  €          4.450   €          5.501   €          4.128  

rentelasten/bankkosten 
 €              
325  

 €              
302  

 €              
305  

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 
 €                   
-  

 €                   
-  

 €                   
-  

totaal lasten 
 €        
85.888  

 €        
71.861  

 €        
84.021  

        

        

Resultaat 
 €       
14.538- 

 €         
7.199- 

 €         
4.151- 
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Balans    

   

   

    vorig boekjaar 

balans per 31 december 2021 2020 

      

Activa     

      

installaties en inventarissen 
 €                               
-  

 €                          
797  

kortlopende vorderingen en overlopende activa 
 €                               
-  

 €                          
124  

geldmiddelen 
 €                    
67.947  

 €                    
88.177  

totaal 
 €                    
67.947  

 €                    
89.097  

      

Passiva     

      

reserves 
 €                    
61.940  

 €                    
69.139  

kortlopende schulden en overlopende passiva 
 €                      
6.007  

 €                    
19.958  

totaal 
 €                    
67.947  

 €                    
89.097  
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Reserves      

      

Omschrijving   Boekjaar Boekjaar   

    2021 2020   

Totaal Reserves per 1 januari    €               69.139   €                    75.290    

          

Toevoeging/onttrekking via exploitatie    €                         -   €                     2.000-   

          

Resultaat Baten en Lasten    €                 7.199-  €                     4.151-   

          

Totaal Reserves per 31 december    €               61.940   €                    69.139    

      

      

Reserves uit te splitsen naar:  Saldo 1/1  via toelichtingen toevoeging onttrekking  Saldo 31/12  

  2021   van resultaat expl. van resultaat expl. 2021 

Algemene reserves*  €                    35.889     €                             -   €                   7.199-  €          28.690  

            

Overige reserves*   €                    33.250   €                         -   €                             -   €                           -   €          33.250  

            

   €                    69.139   €                         -   €                             -   €                   7.199-  €          61.940  

 


