
 



Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2015. 

De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, H. Hartparochie en  Titus 

Brandsmaparochie, hebben op 25 maart 2015 hun fiat gegeven aan het jaarverslag en de 

jaarrekening  van 2014 en de begroting 2015 van HOI. Zij spraken vertrouwen uit in het 

beleid van de stuurgroep en meldden  dat er niet meer jaarlijks een overleg hoeft plaats te 

vinden tussen de stuurgroep van HOI en vertegenwoordigers van de drie kerkbesturen. De 

intentieverklaring is niet meer voor één jaar maar heeft een onbeperkt karakter gekregen. 

Wel zal de stuurgroep jaarlijks een jaarverslag, jaarrekening en begroting naar de besturen 

sturen. 

 

Gasten 

In 2015 is het aantal bezoeken in de Carmelzaal  

gedaald van 706 naar 534. In de Pinksterterp 

zijn ze gestegen van 516 naar 727. Het is niet 

bekend waaraan de daling te wijten is. In het 

totaal zijn er in 2015, 1261 bezoeken geweest. 

Dit zijn er in het totaal weer meer dan in 2014.  

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen bezoekers op beide locaties. 

 

Tabel 1: bezoekersaantallen per maand over 2015 op beide locaties. 



 

Tabel 2: verhouding totaal aantal bezoekers per jaar naar beide locaties. 

 

Uit reacties van de bezoekers blijkt dat ze het fijn vinden om een vaste plek te hebben waar 

ze één of twee maal per week naartoe kunnen. Vooral de gezelligheid en de betrokkenheid 

op elkaar spelen een belangrijke rol. 

 

Activiteiten 

In maart, juli en november zijn er weer warme maaltijden 

bereid. Elke keer wordt er voor ruim 20 mensen gekookt, 

inclusief de kokers en degenen die meehelpen. 

De Sinterklaasfeesten zijn ondertussen vaste prik en worden 

zeer gewaardeerd met elk jaar een toenemend aantal 

bezoekers.  

 

Verder is er regelmatig gebloemschikt. Er is intuïtief getekend en er zijn er nog kettingen 

gemaakt en kaarsen versierd. Het klarinetensemble van de KVA heeft op een zondagmiddag 

3 kwartier een gevarieerd programma gespeeld voor de gasten. 

 

 



Op 29 december is er weer Tussen de Feesten gevierd met 

het koor Picolomioss. Meer dan 125 mensen hebben deze 

feestelijke bijeenkomst bezocht. Jongeren van de Paaskerk 

en één van onze stagiaires hebben hard hun best gedaan 

op de hapjes en het buffet. 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

Twee nieuwe vrijwilligers moesten helaas door omstandigheden na een tijdje meelopen, 

weer afzeggen. Eind 2015 hadden we 21 vrijwilligers. Met nieuwe kandidaten worden 

intakegesprekken gevoerd en na enige tijd houden we ook een 

evaluatiegesprek en uiteraard kunnen vrijwilligers altijd 

aankloppen als dat nodig is. In 2015 hebben we drie 

bijeenkomsten gehad met vrijwilligers. In het begin van het jaar 

hadden we een feestelijke bijeenkomst om de vrijwilligers weer 

te bedanken voor hun inzet. Er is genoten van zelfgemaakte 

tapas, waarvoor de stuurgroep inkopen had gedaan en recepten 

bij elkaar had gezocht. Een zeer geslaagde avond. 

 

In juni is er een avond verzorgd door Ard Nieuwenbroek  die met de vrijwilligers “de 

vaardigheden verkende om op een effectieve manier te communiceren met mensen die 

levensvragen ter sprake brengen”. In oktober heeft Erick Mickers een avond verzorgd.  

Deze ging over zin, betekenis, waarden, een zinvol bestaan en hoe belangrijk bijvoorbeeld 

erkenning is. Beide avonden waren zeer waardevol.  

 

In 2015 hebben we twee stagiaires gehad. Eén voor haar maatschappelijke stage van het 

Titus Brandsma Lyceum en één van een HBO-opleiding Maatschappelijke Dienstverlening, 

die in 2015 een deel van haar stage heeft gedaan. Beide dames hebben flink de handen uit 

de mouwen gestoken en het is leuk dat HOI ook op die manier bekendheid krijgt. 

 

Publiciteit 

Voor onze promotie zijn we vooral aangewezen op de wijkkranten zoals de Rucreant, de 

Zuiderpost en de Noord-Wester en de huis-aan-huisbladen Regio Oss en de Sleutel. Ook in 

de parochiebladen en het gemeenteblad van de geloofsgemeenschappen wordt regelmatig 

aandacht aan HOI besteed.  

 



Dit jaar hebben we een bijdrage mogen  aanleveren voor een informatiekrant “Het sociaal 

gezicht van Oss” die bij 30.000 huishoudens in de bus is bezorgd. 

Het RIGOM organiseerde in 2015 weer haar 2-jaarlijkse 

informatiemarkt voor ouderen. HOI was daar aanwezig 

met een stand en er zijn veel folders uitgedeeld. Deze 

moesten daarna weer bijgedrukt worden. 

In 2015 zijn we overgegaan naar een ander webmaster.   

De website www.inloophuisoss.nl  wordt frequent 

bezocht. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

We gaan verder zoals we nu bezig zijn. We blijven ons inzetten om HOI -nog- meer op de 

kaart te zetten. Maar aangezien de bezoekaantallen nog steeds in de lift zitten, lijkt dat wel 

te lukken. 

We zijn blij met ons vrijwilligersteam en willen graag op deze plek iedereen bedanken die 

zich op welke manier dan ook voor HOI inzet, zeker ook onze donateurs. 

 

Stuurgroep 

Til van der Sanden-Stoelinga, voorzitter, Titus Brandsmaparochie 

Bert Jansen Venneboer, secretaris, Paaskerk 

Anja Sandee, penningmeester, Paaskerk 

Ans Bosbaan, lid, Titus Brandsmaparochie 

Frans van Tilburg, lid, H. Hartparochie 

Hermien Oude Hengel, vertegenwoordiger van de vrijwilligers 

 

http://www.inloophuisoss.nl/

