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Algemene verantwoording en jaarverslag 2014 
 
Inleiding 
Begin 2007 is door sympathisanten de stichting "Vrienden van Het Onthaastcafé" opgericht welke 
Yvonne Wijnacker ondersteunt in haar activiteiten, c.q. het mede mogelijk wil maken dat het 
“Onthaastcafé” bestaat en blijft bestaan. 
 
Doelstelling  
Het doel van de Stichting Vrienden van Het Onthaastcafé is een bijdrage te leveren aan het oplossen van 
een maatschappelijk probleem, namelijk: de integratie van mensen met en zonder een verstandelijke 
beperking en het stimuleren van de maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke 
beperking. 
 
Vaste activiteiten 
Het Onthaastcafé vindt elke maandagavond plaats in Locatie Oostergo van 17.00 uur tot 22.00 uur. 
Iedereen is welkom. Mensen " met" en ''zonder" beperking ontmoeten elkaar. Gastvrouw is Yvonne W. 
daarbij geholpen door vrijwilligers en stagiaires.  
Men ontmoet elkaar, er wordt een gezamenlijke maaltijd verzorgd en genuttigd, na de maaltijd is er tijd 
voor een praatje, een spelletje of kan men deelnemen aan georganiseerde activiteiten, die een sociaal 
en emancipatorisch karakter hebben.  
De activiteiten worden verzorgd door professionals, semiprofessionals, soms door deskundige 
vrijwilligers, en altijd begeleid door vrijwilligers. 
De bereiding en het uitserveren van de maaltijden en het afwassen nadien worden door een vrijwillige 
keukenbrigade uitgevoerd. 
Regelmatig is er een "Themacafé", een activiteit rond een thema, ingevuld door professionals of 
vrijwilligers. 
Voor het complete programma kan men de website van Het Onthaastcafé, raadplegen.  
www. hetonthaastcafe.nl  
De toegang tot het café is gratis, evenals het deelnemen c.q. toeschouwer zijn bij activiteiten. Voor de 
maaltijd wordt 6 euro per persoon gerekend.  
  
De bijdrage van de stichting: 
De stichting stelt zich tot doel de continuïteit van Het Onthaastcafé te waarborgen omdat ze het van 
groot maatschappelijk nut vindt in het kader van de integratie. 
De stichting huurt eens per week Locatie Oostergo om daar de activiteiten van Het Onthaastcafé 
mogelijk te maken.  Ook draagt ze bij aan het financieren van activiteiten.  
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Activiteiten in 2014 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Het Onthaastcafé is in 2014 zes keer in vergadering bijeen 
geweest, daarbij was ook steeds gastvrouw Yvonne Wijnacker aanwezig. Halverwege het jaar kwam zij 
met de mededeling dat Locatie Oostergo, de thuisbasis van Het Onthaastcafé, per 1-1-2015 zal sluiten. 
Er zijn vergaderingen geweest om dit besluit, en vooral het gevolg ervan, te bespreken. Wij zijn door 
haar meegenomen in deze ontwikkelingen en er is een nieuw onderkomen gevonden, waar Het 
Onthaast café zal worden voortgezet, nu onder leiding van een driemanschap.   
Actuele informatie is steeds op de aangepaste website te vinden. Het aantal gasten, waarvan velen tot 
de wekelijkse bezoekers behoren, blijft constant vrij hoog en kent ook topdagen.  De informatiefolder is 
in een nieuw jasje gestoken en door verspreiding daarvan krijgen we steeds meer bekendheid binnen 
Zwolle en regio.  Een Zwolse zorginstelling is maandelijks met een aantal cliënten en een begeleider 
aanwezig, diverse instanties weten ons vaker te vinden. 
 
Een andere activiteit van het stichtingsbestuur is om zelf geld te genereren om uiteindelijk zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen voortbestaan. Actieve werving leidt tot sponsors en donoren voor een éénmalige 
activiteit.  Gastvrouw Yvonne W., uitbaatster van Locatie Oostergo, waar Het Onthaastcafé haar 
activiteiten houdt, brengt Het Onthaastcafé bij haar clientèle onder de aandacht, wat soms resulteert in 
een uitnodiging om meer te vertellen. Deze en andere mond-op-mondreclames leiden wel tot donaties; 
dit jaar werden werden we verrast met de ruime opbrengst van de champagneactie van Rotaract, maar 
dergelijke donaties zijn niet structureel.   Het blijft moeilijk om donateurs te vinden, die zich willen 
verbinden voor een jaarlijkse financiële bijdrage, mede onder invloed van de voortdurende recessie. Het 
werven door crowdsourcing om mensen te motiveren zich voor een bescheiden jaarlijks bedrag aan ons 
te binden onder de naam “Onthaast-FF”  kent een kleine maar trouwe groep ondersteuners. Uiteraard 
zijn we heel blij met onze Friends Forever, en kunnen we toch regelmatig een nieuwe FF’er 
verwelkomen.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor vrijwilligers en stagiaires , o.a. van Windesheim opleiding SPH.  
Voor hen worden activiteiten georganiseerd om hun kennis te vergroten en de teambuilding te 
bevorderen.   

 Gastvrouw Yvonne W. neemt de begeleiding van de stagiaires op zich en heeft afstemming met 
de opleidingsscholen in ruggespraak met de coördinator van de vrijwilligers. 

 Zowel de coördinator vrijwilligers als de penningmeester zijn afgetreden. We hebben gelukkig 
voor beiden een opvolger gevonden. 

 De vrijwilligers kwamen in vergadering bijeen, ook spreken ze elkaar tijdens de activiteiten in 
Het Onthaastcafé.   

 De coördinator vrijwilligers leidt de vergaderingen en stelt de actielijst op. 
 Stagiaires zijn bij deze vergaderingen welkom, voor zover het de algemene punten van 

begeleiding en veiligheid betreft. 
 Tijdens deze vergaderingen komen punten aan de orde als 

o Afstemming over benaderingswijze van de gasten. 
o Vrijwilligersrooster en zelf voor vervanging zorgen bij verhindering. 
o Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken. 
o Taakverdeling wat betreft voorbereiden, begeleiden en opruimen. 
o Hygiëne bij verzorging en koken. 
o Speciale zorg voor ‘speciale gasten’, aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. 
o De vrijwilligersovereenkomst. 
o Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun werk. 

 
 Aanbod voor vrijwilligers wordt onder ieders aandacht gebracht, zoals  

o Trainingsaanbod ‘Vrijwilligers inspireren’ door de vrijwilligerscentrale 
o Feest voor vrijwilligers door gemeente en provincie 
o Uitstapjes met korting 

 Met sinterklaas en de feestdagen was er voor ieder een attentie. 
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 De groep vrijwilligers kent vertrekkers en nieuwkomers:  
o De coördinator bespreekt de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen. 
o Nieuwe vrijwilligers werken aanvankelijk als extra hulp naast ervaren mensen. 
o Zij worden ingewerkt en ‘ingesproken’ door de bestaande groep. 

 

Onthaastcafé activiteitenplanning  2014 

Iedere periode is er een thema. Onder dit thema worden steeds weer andere activiteiten gedaan.  Zo 
zijn we vaak met muziek bezig, gaan we lekker verven, dansen, buitenactiviteiten doen en nog veel 
meer! En natuurlijk is er ook tijd om gezellig samen te zijn, om een spel te doen, met elkaar te praten 
over de dingen die ons bezighouden, en natuurlijk lekker eten.  
 
6  januari Nieuwjaarsreceptie en verjaardag Yvonne 
13 januari Presentatie foto’s droomwens Sanne en 3-d foto’s Johan 
20 januari Onthaasten 
27 januari Emoties tekenen Met verf, stift en potlood een tekening maken van een 
                             hevige emotie die je een keer hebt  gehad. 
 
3   februari Kroegspelen Darten, poolen, sjoelen, tafelvoetballen, kaarten 
10 februari Hobbyverhalen Iedereen die wat over zijn of haar hobby wilt vertellen krijgt daarvoor de  
                             ruimte. Er is  eventueel een beamer beschikbaar. 
17 februari Onthaasten  
24 februari Speurtocht en afscheid Wilbert 
3  maart Carnaval Deze avond staat in het teken van carnaval en misschien krijgen we bezoek. 
10 maart Journaal We gaan een journaal verzinnen en naspelen. 
17 maart Vriendschapsspel met ecogram  
24 maart Onthaasten 
31 maart Bingo  
  
7   april  Meidenavond: Caroline en Mariska; Mannenavond: Jeroen   
14 april  Oudhollandse spelletjesavond  
21 april  Paasknutselen  
28 april  Onthaasten 
 
5   mei   Spelletjesavond en even kijken bij het Bevrijdingsfestival. 
12 mei  Het kwaliteiten spel  
19 mei                 Muziekvoorstelling door studenten van het conservatorium  
26 mei  Rap-workshop met rapper Joshua (rappen of dichten) 
 
2  juni   Picknicken met een partijtje voetbal 
9  juni  Onthaasten 
16 juni   Tebbe Bonder, vertelt over de kerkuil,daarna oud Hollandse spelletjes  
23 juni   Voorbereiding het open onthaast podium en voetbal kijken 
30 juni  Uitvoering het ‘open onthaast podium’  
 
7  juli        Varen op de stadsgrachten van ons mooie Zwolle 
14 juli        Voetballen  
21 juli     Onthaasten   
28 juli      Naar biologische schapenmelkerij 'de Vreugdehoeve' 
4 augustus Achterop de Zündapp, vijf oude brommers, prachtige oude exemplaren waar iedereen 

 vol van was....én tijd om achterop te springen bij één van de 'motor/brommermuizen'. 
 
De rest van de maand augustus is het Onthaastcafé gesloten. 
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1  september Hoe was je vakantie? 
8  september   Onthaasten, tijd voor een goed gesprek of een spelletje 
15 september    Voorbereiden ‘Het Onthaastcafé Got Talent’ 
22 september   ‘Het Onthaastcafé Got Talent’, iedereen mag op het podium laten zien waar hij of zij    

goed in is: dans of toneelstuk, vertellen over je favoriete hobby, een gedicht of mop.  
29 september   Muziek luisteren  

Ieder neemt een liedje mee om aan de anderen te laten horen. Een liedje waar je heel 
vrolijk van wordt of misschien juist wel heel verdrietig. 

6  oktober          Modeshow , neem vanavond je mooiste outfits en make-up mee 
13 oktober       ‘Wat zou je doen’-kaartjes Door meerdere situaties te schetsen en verschillende  
  verhalen te horen, kunnen we leren van elkaar! 
20 oktober       Praten over het einde van het Onthaastcafé in Locatie Oostergo 
27 oktober       Knutselen met een thema 
 
3   november     Onthaasten We zien wel wat de avond ons brengt 
10 november    Mannen -/ vrouwen avond Herkennen jullie ‘m nog? 
17 november    Gertie organiseert weer een ouderwetse curlingavond 
24 november   Onthaasten,  Creatief bezig zijn, een potje scrabble spelen of een goed gesprek. 
 
1  december  Sinterklaas een avond vol met sinterklaasliedjes, pepernoten, gezelligheid en nog  
  veel meer verrassingen 
8  december  Kookworkshop in de keuken van Hogeschool Windesheim  
15 december  Theater voorbereiden voor het kerstdiner 
22 december  Kerstdiner en het kersttheater.  

Vanavond is de laatste keer dat we op deze locatie aan de Pletterstraat . 
29 december  Geen Onthaastcafé 
 
Een aantal bijzondere activiteiten in 2014 eruit gelicht: 
Onder begeleiding van vrijwilligers en gesteund door het bestuur op de maandag weer diverse uitstapjes 
gemaakt, waarbij Het Onthaastcafé altijd bemensd blijft voor diegenen die niet kunnen of willen 
meegaan en voor een enkele laatkomer.  

o Naar biologische schapenmelkerij 'de Vreugdehoeve'. 
o Met wat liefhebbers naar het Bevrijdingsfestival. 
o Varen op de stadsgrachten van Zwolle, aangeboden door de jonge ondernemers van Rotaract. 
o Achterop de Zündapp, vijf oude brommers, prachtige oude exemplaren, na de maaltijd was het 

tijd om achterop te springen bij één van de 'motor/brommermuizen'.  
o Kookworkshop in de keuken van Hogeschool Windesheim. 

En gewoon ‘in eigen huis’: 
o Tebbe Bonder komt op bezoek met een kerkuil en vertelt over de roofvogel.  Wie durfde, mocht 

de uil  ook vasthouden! 
o Wat dacht je van een journaal verzinnen met elkaar en naspelen. 
o Studenten van het conservatorium hebben voor ons opgetreden met klassieke muziek.  
o Rapper Joshua gaf een Rap-workshop (rappen of dichten). 
o Natuurlijk genoeg aandacht voor de jaarlijkse feesten zoals Carnaval, vakantieverhalen, 

Sinterklaas en als slot van de activiteiten in Locatie Oostergo weer een heerlijk kerstdiner. 
Te allen tijde zijn we bezig om het onze bezoekers naar de zin te maken en proberen we zoveel mogelijk 
gehoor te geven aan wat er onder hen leeft.  
 


