Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam
Inloophuis De Wissel
Jaarverslag over 2020
VOORAF
In 2019 konden we enthousiast schrijven over alle activiteiten in Inloophuis De Wissel.
Helaas werd 2020 een geheel ander jaar. De Coronaepidemie gooide, zoals bij al die plekken
waar mensen samenkomen, stevig roet in het eten.
Dit jaarverslag geeft een beeld van een jaar waarin we voor een groot deel gesloten waren,
en probeerden creatief en zorgvuldig te doen wat we konden voor onze gasten.

ALGEMEEN
Bestuur
Het jaar 2020 was bestuurlijk gezien een turbulent jaar. In januari trad Paul van Mansum af.
Ruim twaalf jaar was hij voorzitter van De Wissel. Sindsdien is err vacature. Herman
Noordegraaf was bereid voorlopig een aantal taken over te nemen.
Dit bleek nog urgenter te worden toen in augustus penningmeester Ton Durenkamp werd
getroffen door een herseninfarct. Hoewel hij stap voor stap vooruitging viel al gauw het
besluit dat hij geen penningmeester kon blijven. We vonden een tijdelijk plaatsvervanger in
Marcel Groenendijk, en de toezegging van Ria Groenendaal om de functie van Ton
Durenkamp medio 2021 over te nemen.
Bestuurslid, geestelijk verzorger, Guus Ruijl ging met emeritaat. Hij besloot eveneens af te
treden als bestuurder. Ook mevrouw Wineke van der Haagen gaf in de loop van 2020 aan
ermee te willen stoppen.
Omdat er moeilijk opvolgers te vinden zijn, ontstond het idee om De Wissel en De
Weerklank te laten fuseren. Zodat er een klein, efficiënt bestuur komt en twee locatieraden
voor de praktische gang van zaken in beide inloophuizen. In de loop van 2021 zal men zich
hierop gaan beraden.
Het Algemeen bestuur van De Wissel bestond 31 december uit de volgende leden: Herman
Noordegraaf (algemeen bestuurslid), Lidwien Meijer (secretaris), Ton Durenkamp
(penningmeester, tijdelijk vervangen door Marcel Groenendijk), Wineke van der Haagen en
Guus Ruijl.
Het bestuur vergaderde ongeveer elke zes weken (met uitzondering van de eerste
lockdownperiode). Wegens de pandemie vergaderden uitsluitend Herman Noordegraaf,
Lidwien Meijer en de coördinator van de vrijwilligers Jetty Krijger.
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Bezoekers
Drie middagen in de week is De Wissel normaal gesproken open, van 14.00 uur tot 16.00
uur. Daarnaast op dezelfde tijd op zondagmiddag. Gemiddeld komen er vijftien mensen per
middag, ook wel mensen uit Rotterdam of Vlaardingen. Op vrijdagmiddag, als er markt is, is
het altijd het drukst.
De bezoekers leren elkaar kennen en leven met elkaar mee. Hoewel een kast vol spelletjes
aanwezig is, wordt daar maar spaarzaam gebruik van gemaakt.
De verkoop van curiosa ‘lokt’ ook mensen naar binnen. Zo leren ze De Wissel kennen. De
etalage wordt zorgvuldig ingericht en regelmatig herzien.
Sirenediensten gestopt.
Hoewel het een gewaardeerde activiteit is, besluiten we januari 2020 te stoppen met de
Sirenediensten (korte vredesvieringen vanaf het moment dat de maandelijkse sirene loeit).
Het draagvlak was te klein, evenals het bezoekersaantal.
Corona en De Wissel
Vanaf half maart 2020 sloten de deuren van De Wissel. De eerste Lockdown was begonnen.
De vrijwilligerscoördinator heeft telefonisch met de ‘stamgasten’ contact kunnen houden.
Eind mei kon zij mededelen dat De Wissel
weer open zou gaan.
Vanaf juni konden de mensen weer
binnenkomen. De ruimte was gezellig en toch
veilig ingericht, zodat de anderhalve meter
mogelijk bleef. De tafels en stoelen waren
zorgvuldig op enige afstand van elkaar
neergezet, een soort caféopstelling. De
bezoekers waren blij elkaar weer te kunnen
ontmoeten. Zij moesten hun handen wassen
en hun naam en telefoonnummer achterlaten op een lijst. Slechts één van de vaste gasten
haakte aanvankelijk af vanwege de plicht haar naam op de lijst te moeten noteren. Maar zij
kwam schoorvoetend terug. Soms hadden we het gevoel dat de mensen te dicht op elkaar
zaten. Daar waren we attent op. Vóór de opening en nadien werd er goed geventileerd.
Een aantal vrijwilligers durfde het nog niet aan om te komen. De Soepgroep kon ook nog
geen doorgang vinden. De verplichte onderlinge afstand maakte het onmogelijk.
Handwerkgroep Het Schaap werd wel weer actief. De dames waren druk met een actueel
thema: mondkapjes maken. Normaal gesproken sturen we jaarlijks de vrijwilligers een
nieuwjaarswens. In 2020 werd besloten ook de ‘stamgasten’ van wie we de adressen kenden
een kaart te sturen. Dit werd zeer gewaardeerd.
Vrijwilligers
De Wissel heeft een enthousiaste groep van ongeveer 35 vrijwilligers. De meesten zijn
gastvrouw en gastheer. Anderen koken bijvoorbeeld nu en dan soep of zorgen voor de
expositie.
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Met opmaak: Standaard, Geen

Publiciteit
De Weerklank en De Wissel hebben samen een website. Bij het begin van een nieuwe
tentoonstelling gaat er een persbericht naar het stadsblad.
Ook bij andere openbare activiteiten (dit jaar helaas
minimaal) wordt gezorgd voor aandacht in de pers.
Financiën
De verkoop van curiosa blijft een belangrijke vorm van
inkomsten voor de stichting.
We zijn dankbaar voor de bijdragen uit de kerken, zowel als jaarlijkse donaties als in de vorm
van een overgemaakte collecte-opbrengst.
Grotere projecten zijn niet mogelijk zonder extra hulp van welzijnsfondsen. Dankbaar
noemen we het Fonds Schiedam-Vlaardingen en de Stichting vm. Hervormd Rusthuis.
De Wissel heeft zich bij de Schiedamse recyclewinkel (IRADO) aangemeld als ‘goed doel’, zie
ook www.afvalthechallenge.nl .
De penningmeester zorgt ieder kwartaal voor een actueel rekeningoverzicht.
Naast dit inhoudelijk jaarverslag verschijnt ook een financieel jaarverslag (jaarrekening) over
2020. Dit is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
De Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam staat bij de belastingdienst onder
nummer 85.87.164 ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor
giften aan De Wissel (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn. Sedert 2014 voldoen we
aan de verzwaarde eisen, die aan ANBI-instellingen worden gesteld. Deze betreffen met
name transparantie over besteding en samenstelling van het vermogen, samenstelling van
het bestuur en inzage in beleidsvoornemens.

DIVERSE ACTIVITEITEN
Exposities. Ondanks de pandemie en de sluiting van De Wissel, vonden de exposities
doorgang. Dieke Rietkerk en Jenny van de Berg coördineren deze exposities.
december 2019 en januari 2021 waren de resultaten van de schilderclub te zien, een
activiteit van de stichting Meredia, waarin verschillende culturen en talen
samenkomen.
februari en maart, Cees Eijkelenboom met grote, kleurrijke schilderijen
april, mei was De Wissel gesloten.
juni, juli, Hijmen van Keulen, collages van Japans papier met gemengde technieken
augustus, september, Anna Pavlova, met figuratieve schilderijen, waaronder ook
enkele met Schiedam als onderwerp.
oktober, november, Jacqueline Koppenol, met foto's
december tot 3 mei ’21, Gonny v.d. Nouwelant, figuratieve schilderijen. Deze
tentoonstelling duurde zo lang in verband met de sluiting wegens corona.
Soepgroep. Maandelijks koken vrijwilligers soep in de keukenruimte. Er wordt volop
bijgepraat rond de tafel. Ook is er altijd een stukje bezinning met mooie teksten, een
gesprek rond stellingen of vragen. Helaas kon in 2020 alleen in januari en februari de
Soepgroep doorgang vinden.
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Handwerkgroep Het Schaap. Elke woensdagmiddag komen de deelnemers van
Handwerkgroep Het Schaap onder leiding van Kitty Wigmans bij elkaar aan de tafel in de
keuken. Met als doel om gezellig samen iets te creëren voor een ander. Er is ook ruimte om
te werken aan een persoonlijk project. Dit jaar werden onder meer mondkapjes gemaakt,
die vlot verkocht werden in de eigen winkel.

VERHUUR AAN DERDEN
Vijf dagdelen in de week kwam een groep inburgeraars taallessen volgen in De Wissel. Dit
ging uit van Vluchtelingenwerk Rijnmond. Door de pandemie moest dit abrupt stoppen.
Inmiddels heeft de groep een andere plek gevonden.

SAMEN MET DE WEERKLANK
Conferentie In verband met het dertigjarig bestaan van De Wissel, en het 25-jarig bestaan
van De Weerklank was er op 13 februari een conferentie in ’t Huis te Poort, op initiatief van
deze inloophuizen en de Inloop ’t Huis te Poort. Allerlei welzijnsorganisaties uit Schiedam
waren hierbij uitgenodigd. Ook vertegenwoordigers van DAK waren aanwezig. De opkomst
was groot, men was enthousiast over de aanpak, en dat organisaties elkaar konden
ontmoeten.
Het doel was tweeledig: nagaan waar in deze tijd de behoeftes liggen. Waar kunnen
organisaties elkaar versterken. Hoe kunnen we vrijwilligers ondersteunen in hun werk. Ook
de mogelijke aanstelling van een beroepskracht op parttimebasis om de vrijwilligers te
ondersteunen was een reden om deze conferentie te organiseren.
Ten eerste werd gesproken over de grootste maatschappelijke problemen in Schiedam. De
armoedeproblematiek werd het meest geopperd. Hier komt eenzaamheid, isolement uit
voort. Ook onveiligheid is een probleem in Schiedam.
Er zijn vele organisaties die zich het lot van de Schiedammers aantrekken. Helaas mankeert
het aan coördinatie en de onderlinge afstemming.
Preventie, problemen vóór zijn, dit blijft vaak liggen. Het onderwijs moet daar een rol in
spelen. Ook de bureaucratie is een hinderpaal. De digitale communicatie is ook niet voor
iedereen toegankelijk. Het demotiveert en bemoeilijkt de voortgang.
Daarnaast zijn culturele verschillen tussen verschillende groepen een remmende factor.
Helaas hebben we nog te weinig de vruchten kunnen plukken van deze conferentie. Door
corona kwam alles tot stilstand. Dat ging in 2021 ook nog door. Wel hebben we een verslag
van de conferentie met conclusies gemaakt, zodat de draad weer opgepakt kan worden als
dat weer mogelijk is.
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EN VERDER…
Contact met Netwerk DAK
Door de pandemie was er weinig contact met Netwerk DAK dit jaar. Wel kon DAK ons nu en
dan adviseren bij dilemma’s waar we voor kwamen te srtaan: vrijwilligers die niet durven te
komen, gasten die te weinig afstand houden of die luidkeels roepen dat ze tegen vaccinatie
zijn. En wanneer is het een goed moment om weer open te gaan als inloophuis, en onder
welke voorwaarden? Dan blijkt dat het goed is om deel uit te maken van een netwerk.
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