
1.  Verslag van het bestuur 
 

Het afgelopen jaar was het opstart jaar van Inloophuis De IJssel. Nadat er eerst een ruimte is 

gezocht en gevonden, werd deze met behulp van vrijwilligers opgeknapt en, door gebruik te 

maken van kringloopwinkels en Marktplaats, ingericht. Per 1 mei is er een betaalde 

coördinator aangetrokken voor 24 uur per week. Gelijktijdig is er gestart met het werven 

van vrijwilligers. Op dit moment zijn er 39 vrijwilligers! Samen met hen zijn er al veel 

verschillende activiteiten georganiseerd. Dankzij de tomeloze inzet van alle betrokkenen, 

staat het Inloophuis op de kaart en kunnen we gaan werken aan herkenbaarheid en 

vergroten van de aanloop! 

 

1.1 Activiteiten 

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld: 

Workshop Mindfulness en Yoga; Voetmassage; Tekenen/Schilderen; Ontspanningsmassage; 

Tai Chi en Qi Gong; Ontspannen met muziek; Schaken; Ritmische Inwrijvingen; Wandelen en 

nog veel meer. Ook verzorgden wij een aantal thema avonden. Bijvoorbeeld ‘Werk en 

kanker’; ‘Prostaatkanker’; ‘Voedingsadvies bij kanker’; Deze avonden worden o.a. in 

samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis georganiseerd en worden goed bezocht. Het 

doel is altijd de cliënten/bezoekers te informeren en positief te beïnvloeden tijdens/na hun 

zorgtraject. Er wordt regelmatig ingeschreven op bovengenoemde activiteiten en we krijgen 

positieve respons. Wij zijn er trots op dat zoveel docenten en vrijwilligers zich belangeloos 

inzetten voor onze doelgroep! Voor het komend jaar willen wij nog meer van deze thema 

avonden en andere activiteiten organiseren met een zo mogelijk grotere opkomst voor alle 

activiteiten. 

 

1.2 Toekomst 

Voor het komend jaar willen wij de activiteiten uitbreiden en zorgen dat er meer unieke 

bezoekers komen. Hiervoor wordt de website gebruikt, foldermateriaal in Ziekenhuizen, bij 

huisartsen en apotheken en via de lokale Retail. Nog een van de taken van de coördinator is 

te zorgen voor structurele donaties. Via een uitgebreid netwerk proberen we het Inloophuis 

bekendheid te laten krijgen om dan gemakkelijker aan bezoekers, cliënten en donateurs te 

komen.    

                 

1.3 Activiteiten 

In het komend jaar gaan we de goedlopende activiteiten herhalen. We voegen ook een aantal 

nieuwe toe, zoals: workshop haken; workshop welke kleur hoort bij jou?; Tevens wordt er een 

gezellige middag specifiek voor mannen georganiseerd. Vanzelfsprekend worden ook de 

goedlopende thema avonden herhaald en er worden nieuwe toegevoegd. We hopen steeds 

meer nieuwe bezoekers te verwelkomen. Onze (door IPSO getrainde) vrijwilligers zetten zich 

hier uiteraard weer volledig voor in!  

 

1.4 Organisatie 

De registratie bij de Kamer van Koophandel is als volgt: Stichting Ondersteuningscentrum 

‘De IJssel’ met inschrijvingsnummer 70298157 en RSIN 858244287. Onze organisatie heeft 

de ANBI-status en een IPSO lidmaatschap. Geïnteresseerden kunnen ons als volgt bereiken:                                                     

wij zijn gevestigd aan De Linie 1
E

 in Capelle aan den IJssel en in locatie De Vijverhoek, Lage 

Vijver 2 te Krimpen aan den IJssel. Ons e-mailadres is: info@inloophuisdeijssel.nl. Natuurlijk 

zijn wij ook telefonisch bereikbaar op 010 – 737 00 69.  

 

 

 

 

 

mailto:info@inloophuisdeijssel.nl


1.5 Bestuur 

 

Het bestuur is opgebouwd uit onderstaande personen. In 2018 was er nog een andere 

secretaris. Deze is in 2019 gestopt en onderstaand bestuurslid is er voor in de plaats 

gekomen. Alle bestuursleden zijn conform het reglement na hun termijn herkiesbaar. Het 

bestuur is onbezoldigd. Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter. 

Gedurende 2018 gaan we op zoek naar uitbreiding van het bestuur omdat vijf personen een 

wenselijker aantal bestuursleden is. Hieronder volgen de namen van de bestuursleden met 

hun functie. 

 

Voorzitter:   dhr. A.C. de Boer 

Penningmeester: dhr. W.H. Groenendijk 

Secretaris:   mevr. B.C.T. van Vugt 

 

1.6 Werknemers 

Er is een betaalde coördinator in dienst. Deze werkt 24 uur per week. (0,6 fte). Verder zijn er 

geen betaalde werknemers. De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers. Op dit moment 

ca. 39 personen. Zij worden voorgesteld op onze website www.inloophuisdeijssel.nl. 

 

http://www.inloophuisdeijssel.nl/

