Jaarverslag 2016
Oss, maart 2017

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende
geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H.
Hartparochie hebben hun vertrouwen in het beleid van de stuurgroep
uitgesproken en op 25 maart 2015 hebben we gezamenlijk afgesproken dat het
toesturen van verslag, jaarrekening en begroting voldoende is zodat er niet
meer jaarlijks overleg hoeft plaats te vinden.

Aantal bezoeken
In ons lustrumjaar 2016 hebben we mogen vaststellen dat de stijging van het
aantal bezoeken doorzet; het totale aantal over 2016 bedraagt 1396 ( 699 in de
Pinksterterp en 697 in de Carmelzaal ) dat is 135 bezoeken meer dan in 2015
(toen 1261 ). Dat is een toename van een royale 10% !!

Bovenstaande ‘taart’ geeft een overzicht aan van de aantallen bezoeken op beide locaties
gedurende de afgelopen 5 jaar.

HOI wordt geconfronteerd met een zekere vorm van concurrentie door het
ROC, dat ook op de donderdagochtend een inloop organiseert in de kapel van
het voormalige ziekenhuis. Daar gaan leerlingen van het ROC één op één in
gesprek met de gasten in het kader van hun opleiding, maatschappelijke
dienstverlening. In een gesprek tussen ROC en HOI is voorlopig afgesproken
elkaar aan te vullen en te ondersteunen en contact te houden.
Verder is de op handen zijnde sluiting van het inloophuis van de GGZ een punt
van aandacht voor HOI.
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Activiteiten 2016
De activiteiten van het afgelopen jaar bestonden voor een deel uit de bekende
onderwerpen zoals het Sinterklaas-spel en enige creatieve bijeenkomsten voor
Kerstmis. Andere thema's waren bloemschikken, mandala tekenen en
bloem broches maken. Verder zijn er op 10 april, 31 juli en 6 november
maaltijden bereid door diverse vrijwilligers die allemaal naar tevredenheid zijn
verlopen en op voldoende deelname konden rekenen. Ook het jaarlijkse
‘Tussen de Feesten’ was weer geslaagd, met een weliswaar wat kleiner aantal
bezoekers, maar met uitstekend eten en drinken en opnieuw met de muzikale
noot verzorgd door Picolomioss.
Voor onze vrijwilligers zijn twee avonden georganiseerd op 18 april en
4 oktober in het kader van teambuilding en toerusting. Het aantal vrijwilligers
op wie een beroep op wordt gedaan blijft constant.

Eerste lustrum
Een speciale lustrumcommissie heeft zich ingespannen om een gepaste viering
te organiseren op zondagmiddag 6 maart. In een feestelijk versierde Carmelzaal
is onder het genot van koffie en gebak in het kort 5 jaar HOI gememoreerd.

Verder zijn er de nodige feestelijke woorden gesproken door onze voorzitter en
is de middag verder gezellig verlopen met een drankje en een hapje en
muzikaal omlijst door Loek van Vugt.
Er waren zo’n 100 mensen aanwezig: gasten van HOI, (oud) medewerkers en
initiatiefnemers van HOI, personen uit de gemeente Oss waar HOI mee te
maken heeft en vertegenwoordigers van de drie geloofsgemeenschappen
waaruit HOI is ontstaan. Leden van de initiatiefgroep van HOI mochten uit
naam van de gasten een feestelijk bloemetje ontvangen.
Zeer welkom waren de geldelijke giften van enkele organisaties. Mede hierdoor
is de financiële situatie van HOI positief.
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Overleg toekomst HOI
In het najaar is HOI lid geworden van Stichting DAK*. Tijdens de kennismaking
met de coördinator van DAK hebben we het gehad over de toekomst van HOI.
Bij een tweede overleg is besloten om ons lokaal te oriënteren op mogelijke
samenwerkingsverbanden. Voorgesteld wordt om contact te leggen met de
social worker van Ons welzijn (sociaal team Oss west en Geffen) en een
medewerker van de GGZ in verband met de sluiting van hun inloop. Dit laatste
in het kader van een gewijzigd beleid hieromtrent van gemeente en GGZ.

PR
Onze promotieactiviteiten blijven vooral gericht op de wijkkranten en de huisaan-huisbladen en het plaatsen van posters en folders in de kerken en op
plekken waar wij onze "klanten" vermoeden, zoals bibliotheek, voedselbank,
kledingbank en dergelijke. De vernieuwde website, voortaan door MijnDomein
gehost, wordt beheerd door Nick Hilker
Door de fusie van de H.Hartparochie met vijf parochies noordelijk van Oss,
voortaan Benedictusparochie geheten, wordt ons werkgebied vergroot en
wellicht kunnen we ook daar reclame gaan maken voor ons werk in HOI.
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Conclusies en aanbevelingen
Het bestaansrecht van HOI staat wel vast na ruim 5 jaar, te zien ook aan het
groeiend aantal bezoekers, die vaak met veel plezier en geregeld gebruik
maken van het inloophuis.
In 2017 zullen we de uitdaging aan moeten gaan met de nodige veranderingen,
zoals wijzigingen in de stuurgroep, het contact met en advies van DAK, de
andere situatie rond de GGZ en eventuele samenwerking met andere
inlooplocaties.
Voorlopig rest ons als stuurgroep op deze plek iedereen van harte te bedanken
die zich heeft ingezet voor HOI in 2016, en wij rekenen ook in 2017 weer op uw
steun en hulp.

Stuurgroep
De samenstelling van de stuurgroep is nogal gewijzigd, o.a. door het vertrek
van Anja Sandee rond eind mei. Zij was onze penningmeester en die taak ligt
voortaan bij Pieter Jellema die onze financiën combineert met zijn werk voor
de Paaskerk. Vanuit de Paaskerk is Debora van der Gaag de nieuwe
vertegenwoordigster. En ook is de vacature namens de
H. Hartparochie ingevuld in de persoon van Lydia Verhagen. Verder hebben we
eind september afscheid genomen van Hermien Oude Hengel die de contacten
met de vrijwilligers onderhield. Zij heeft met alle nieuwkomers gesprekken
gevoerd in het eerste halfjaar van 2016, Debora heeft die taak overgenomen en
is begonnen met een nieuwe ronde voortgangsgesprekkengesprekken met
onze gastvrouwen en -heren.
Per 1-1-2017 bestaat de stuurgroep uit:
Til van der Sanden-Stoelinga, voorzitter, Titus Brandsmaparochie
Bert Jansen Venneboer, secretaris, Paaskerk
Ans Bosbaan, lid, Titus Brandsmaparochie
Debora van der Gaag, lid, Paaskerk
Lydia Verhagen, lid, H. Hartparochie
Frans van Tilburg, lid, H. Hartparochie
*De landelijke werkorganisatie van Netwerk DAK (voor o.a. inloophuizen)heeft tot doel
de lokale organisaties met elkaar in contact te brengen en te houden (verbinden), te
ondersteunen bij het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit en
daarnaast als belangenbehartiger op te treden in het publieke domein: naar
beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen ).
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