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Algemene verantwoording en jaarverslag 2015 
 

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.  
Dit jaar heeft een grote verandering plaatsgevonden. De activiteiten zijn van Locatie Oostergo verplaatst 
naar het gebouw van Focus aan de Zerboltstraat. Het was even wennen, maar de sfeer en het 
bezoekersaantal heeft er niet onder geleden. Een tweede verandering is het feit dat de organisatie niet 
meer rust op de schouders van één persoon, maar de leiding ligt nu bij een driemanschap, gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het geheel. 
 
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 ‘Focus’ aan de Zerboltstraat,  van 17.00 uur tot 
22.00 uur. Iedereen is welkom. Mensen " met" en ''zonder" beperking ontmoeten elkaar. Gastvrouw/-
heer is bij toerbeurt Yvonne W. , Wiggele V. en Herman K., 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 de ruimtes van Focus 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 2015 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Het Onthaastcafé is in 2015 vier keer in vergadering bijeen 
geweest, daarbij waren ook steeds gastvrouw en gastheren aanwezig.  
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. Een Zwolse 
zorginstelling is maandelijks met een aantal cliënten en een begeleider aanwezig, diverse instanties 
weten ons vaker te vinden. 
 
Het blijft moeilijk om donateurs te vinden, die zich willen verbinden voor een jaarlijkse financiële 
bijdrage. 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 af en toe 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. 

 Dit jaar is de secretaresse afgetreden.  
 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. 
 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. 
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Onthaastcafé activiteitenplanning  2015 

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.  
 
 
5 januari Nieuwjaarsborrel, Wat symboliseert jouw goede voornemens voor 2015?  
12 januari Speciale gast: Julia van der Meulen. Vorig jaar deed de 18 jarige Julia mee aan The Voice 

Of Holland en vanavond komt zij in het Onthaastcafe zingen en ons zangles geven.  
19 januari Onthaasten 
26 januari Afscheid van stagiaires Caroline, Mariska en Janiek 

Februari – half maart?? 

16 maart Gertie voorjaarsmuziek, de bedoeling is dat iedereen een cd mee neemt 

23 maart  Paasversiering maken 
30 maart Dansen onder leiding van Eddy 
 
6 april     Twee Paasdag (gesloten) 
13 april  Onthaasten 
20 april   Dansen onder leiding van Eddy 
27 april   Koningsdag 
 
4 mei       Samen naar de dodenherdenking 
11 mei  Buitenactiviteit met Gertie 
18 mei     Dansen onder leiding van Eddy 
25 mei    Tweede Pinksterdag, gesloten 
 
1 juni       Onthaasten 
7 juni      Onthaasten 
15 juni    Dansen onder leiding van Eddy 
22 juni   Bij mooi weer flessenvoetbal, natuurlijk met Gertie 
29 juni   Onthaasten 
 
6 juli   Knutselen (vogelhuisjes maken) 
13 juli   Oudhollandse spelletjesavond 
20 juli    Onthaasten 
27 juli  Voetballen met Gertie en de bal... 
 
3 aug  Vakantieplannen via collage 

Hierna vakantie van 10 t/m 31 augustus 
 
7 sept   Napraten over de vakantie 

14 sept  Voetballen ( alternatief: jeu de boules) 
21 sept  Karaoke  
 28 sept  Knutselen met wasco en verf (doe dus je oude kleren aan)  
 
5 okt   Onthaasten  
12 okt  Film avond 
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19 okt   Bingo (neem je ook wat mee?) 
 26 okt   Zeskamp 
  
2 nov   Muziek avond  (breng je eigen muziek mee en vertel daar wat over) 
9 nov   Onthaasten 

16 nov   Buitenspel, voetbal enz. (alternatief: blaasvoetbal) 
23 nov   Themafeestje (Hawaï, jaren ’70, verkleedfeest, casino party of proud to be fout) 
30 nov   Versiering maken voor sinterklaasfeest en lootjes/supprise trekken 
 
7 dec   Sinterklaas vieren 
14 dec   Onthaasten 
21 dec   Kerstdiner  
28 dec  Onthaasten 
 
 
Een aantal bijzondere activiteiten in 2015 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 Met wat liefhebbers naar het Dodenherdenking. 
o Schilderen onder begeleiding van Hendri Freie  
o Kubben een leuke buitenactiviteit 
o Dansles onder begeleiding van Eddie 
o Kookworkshop in de keuken van Hogeschool Windesheim. 

En gewoon ‘in eigen huis’: 
o Huiselijk spelletjes doen 
o De doelgroepers mogen hun eigen muziekstuk meenemen en vertellen waarom dit stuk zo 

bijzonder is 
o  
o Natuurlijk genoeg aandacht voor de jaarlijkse feesten zoals Carnaval, vakantieverhalen, 

Sinterklaas en als slot van de activiteiten in Locatie Focus 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.  
 


