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lnleiding
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.

Doelstellins
Het doel van de Stíchting Vrienden van Het Onthaastcafé is een bijdrage te leveren aan het oplossen van
een maatschappelijk probleem, namelljk: de integratÍe 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
2L.30 uur. ledereen is welkom. Mensen " met" en "zonder" beperking ontmoeten elkaar. Gastvroufl-
heer is b'ti 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 b'rj activiteiten. Voor de
maaltijd wordt 5 euro per persoon gerekend.

De biidrase van de stichtins:
De stichting stelt zich tot doel de continuiteit van Het Onthaastcafé te waarborgen omdat ze het van
groot maatschappelijk nut vindt in het kader van de integratie.
Ook draagt ze bij aan het financieren van activiteiten.



Activiteiten in 2017
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Het Onthaastcafé is in 2017 2 keer in vergadering bijeen

gekomen, daarb'rj waren ook steeds gaswrouw en gastheren aanwezig.

Actuele informatie is steeds op de aangepaste website te vinden. Het aantal gasten, waaryan velen tot
de wekelijkse bezoekers behoren, bl'rjft constant vrij hoog en kent ook topdagen.

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 jaarl'rjks

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.

Door hen worden activiteiten georganiseerd om hun kennis te vergroten en de teambuilding te
bevorderen.

de opleidingsscholen in ruggespraak met de coördinator van de vrijwilligers.

Het Onthaastcafé.

begeleiding en veiligheid betreft.

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.

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.
o Dit jaar geen vergadering vr'rjwilligers maar een gezellig uitje naar de bowlingbaan en

een hapje met elkaar gegeten. Daar werden de vrijwilligers bij gesproken over de
ontwikkelingen binnen het onthaastcafé.



Onthaastcafé activiteitenplannins 2017

ledere 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 spelte doen, met elkaar te praten

over de dingen die ons bezighouden, en natuurlijk lekker eten.

Onderstaand een kleine greep,uit onze agenda:
o ll januari een gezellige Hollandse avond een spelletjes avond gecombineerd met

Nederlandstalige muziek waarbij volop gedanst werd.
o 25 april op excursie naar de brandweerkazerne in Zwolle.

o 23 mei Voetbal inside - out. Lekker buiten een partutje voetballen.
o 6 juli Wie of wat ben ik. Vele van onze gasten wisten het afgelopen maandag niet meer. Ze

waren de weg kwijt, want wie is wie en wie is wat
o L7 oktober Oktoberfest. Wat ze in Duitsland kunnen kan het onthaastcafé ookl We hebben

genoten van de muziek.
o 4 december Sinterklaasavond
o 19 december onze jaarlijkse traditie het kerstdiner.

Een aantal bijzondere activiteiten in2Ot7 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 Op excursie naar de brandweer!
o Voetballen een leuke buitenactiviteit

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

bijzonder is

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.

Ten 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.

Goedkeuring jaarverslag

Datum 2.05.2018

Voorzitter
Jos Kooij

lt-.

\ i'5"t\, I

(._
\

-t -./
ï -.,t- Secretaris

Fransina


