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Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam 
 

Inloophuis De Wissel 
Jaarverslag over 2021 

 
VOORAF 
Dit jaarverslag geeft een beeld van een jaar waarin inloophuis De Wissel, net als in 2020, 
vaak gesloten was. Daarom was ook dit jaar geen gewoon jaar. Allerlei voorgenomen 
activiteiten konden niet doorgaan. We probeerden betrokken en zorgvuldig te doen wat we 
konden voor onze gasten. 
 
ALGEMEEN 
 
Bestuur 
In 2021 was er nog steeds een vacature voor een voorzitter. Bestuurslid Herman 
Noordegraaf nam een aantal voorzitterstaken over, zoals het voorzitten van de 
bestuursvergaderingewn.  
Ria Groenendaal nam medio 2021 de functie van penningmeester over van Ton Durenkamp. 
Omdat er in toenemende mate samenwerking is met inloophuid De Weerklank in Schiedam 
Noord werd besloten om het in 2020 opgeworpen plan om een gezamenlijk bestuur te 
vormen te gaan realiseren. De samenwerking betreft vooral de inzet om tot de aanstelling 
van een gezamenlijke beroepskracht te komen. Met de fondswerving hiervoor is een begin 
gemaakt. Bij dat alles is ook de Oud-Katholieke parochie in Schiedam betrokken. In haar 
kerkgebouw is een inloopspreekuur. Een gezamenlijk bestuur zal het ook eenvoudiger 
maken om het bestuur weer compleet te maken. De statuten van de Stichting Missionair 
Diakonaal Centrum Schiedam zullen aangepast worden. Hiervoor is contact opgenomen met 
een notaris. 
Het Algemeen Bestuur vergaderde ongeveer elke zes weken. Daarbij zijn aanwezig de 
bestuursleden Lidwien Meijer (secretaris) en Herman Noordegraaf (lid) de coördinator voor 
de vrijwilligers Jetty Krijger en Ton Durenkamp. De laatste moest wegens 
gezondheidsproblemen het penningmeesterschap neerleggen, maar hij heeft zoveel ervaring 
en is zo bekend met De wissel, vooral op praktisch vlak, 
dat we blij zijn met Tons aanwezigheid bij de 
bestuursvergaderingen. 
 
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 
twaalf mensen per middag. Op vrijdagmiddag, als er 
markt is, is het altijd het drukst.  
De bezoekers leren elkaar kennen en leven met elkaar 
mee.  
De verkoop van curiosa ‘lokt’ ook mensen naar binnen. 
Ze komen dan over de drempel en leren De Wissel 
kennen.  
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De gesprekken stonden dit jaar dikwijls in het teken van corona. Dit geeft weleens 
spanningen: mondkapje dragen bij binnenkomst, handen wassen, je naam noteren, je laten 
vaccineren wel of niet, afstand houden…  
 
Corona en De Wissel 
In 2021 moesten we ook onze deuren nu en dan sluiten vanwege lockdowns. Vanaf half 
december 2020 tot juni 2021 was De Wissel gesloten. Dit bleek een groot gemis voor onze 
gasten.  
We besloten rond het paasfeest een wenskaart aan de vrijwilligers en de ‘stamgasten’ te 
sturen. Die op dat moment immers weer een lange tijd in een lockdown zaten.  
In de loop van 2021 begon het vaccineren. Helaas liet niet iedere bezoeker zich vaccineren. 
In juni ging De Wissel weer open. Een paar vrijwilligers durfden dit risico niet aan en haakten 
daarom een tijdje af.  
De mensen raakten gewend aan alle voorzorgsmaatregelen bij de deur: handen ontsmetten, 
namen en telefoonnummers noteren.  
Helaas kwam er weer een harde lockdown, vanaf half december. Dat was moeilijk te 
verteren. We besloten daarom de vrijwilligers en de stamgasten ook allen een kerst-
nieuwjaarskaart te sturen.  
 
De etalage 
De Wissel is gevestigd in een winkelpand. Er worden curiosa verkocht, wat zorgt voor een 
mooie bijverdienste. Dit kon dit jaar in beperkte mate voortgang vinden. Tijdens de 
kerstdagen prijkte de kerstgroep van de voormalige r.-k. St. Jan de Doper-Visitatiekerk in de 
etalage. Uiteraard was deze niet te koop.  
De etalage wordt zorgvuldig ingericht en regelmatig herzien. Er zijn nog kasten vol curiosa, 
spulletjes die in de loop der jaren zijn aangeboden.  
 
Vrijwilligers 
De Wissel heeft een enthousiaste groep van ongeveer 30 vrijwilligers. De meesten zijn 
gastvrouw en gastheer. Anderen koken bijvoorbeeld nu en dan soep of zorgen voor de 
expositie.  
We hadden plannen voor een vrijwilligerslunch rond de kerstperiode. Maar helaas moest dit 
afgeblazen worden wegens de lockdown. De vrijwilligers kregen wel een kerstcadeautje. Elk 
seizoen komt er een vrijwilligersnieuwsbrief uit.  
 
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.  
Er is een flyer met de belangrijkste gegevens over De Wissel.  
 
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. 
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De Wissel heeft zich bij de Schiedamse recyclewinkel (IRADO) aangemeld als ‘goed doel’, zie 
ook www.afvalthechallenge.nl . 
Naast dit inhoudelijk jaarverslag verschijnt ook een financieel jaarverslag (jaarrekening) over 
2021. 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.  
Want met de kunstenaars waren al afspraken gemaakt.  
Dieke Rietkerk en Jenny van de Berg coördineren de  
exposities.  
De volgende exposities vonden plaats: 
Van 1 december 2020 tot mei 2021: Gonny van den Nouwelant, schilderijen.  
Van 10 mei tot 31 juli: schilderijen van de stichting Amateur Kunstenaars Collectief Schiedam 
(AKCS).  
Van 1 augustus tot 11 november: Jasha Garritsen, met foto’s van een Zweeds autokerkhof 
en foto’s van sloppenwijken in India.  
Van 11 november tot 10 februari 2022: Daphne Bitter, schilderijen, waarmee ze haar visie op 
de natuur wil overbrengen.  
 

Soepgroep. Maandelijks koken vrijwilligers soep in de keukenruimte. Er wordt volop 
bijgepraat rond de tafel. Ook is er dikwijls een stukje bezinning met teksten, een gesprek 
rond stellingen of vragen.  Helaas kon in 2021 de Soepgroep niet vaak doorgang vinden.  
 

Handwerkgroep Het Schaap. Elke 
woensdagmiddag komen de deelnemers van 
Handwerkgroep Het Schaap onder leiding van 
Kitty Wigmans en Emi Bakker bij elkaar aan de 
tafel in de keuken. Met als doel om samen iets te 
creëren voor een ander. Er is ook ruimte om te 
werken aan een persoonlijk project. Dit jaar werd 
er, op uitnodiging van de diaconie Grote kerk, 
gebreid voor actie Schoenendoos.  

 

 
 
 
 

http://www.afvalthechallenge.nl/
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VERHUUR AAN DERDEN 
Een bewonersvereniging huurt enkele keren per jaar de ruimte voor vergaderingen.  
 
 
EN VERDER… 
 
Contact met Netwerk DAK 
Door de pandemie was er weinig contact met DAK dit jaar. Wel kon DAK ons nu en dan goed 
adviseren bij dilemma´s waar we voor kwamen te staan: vrijwilligers die niet durven te 
komen, gasten die te weinig afstand houden. Wanneer is het een goed moment om weer 
open te gaan als inloophuis, en onder welke voorwaarden? Dan blijkt dat het waardevol is 
om bij een netwerk te horen.  
 
 

  
 
 

 


