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1. INLEIDING 
 
Voor u ligt het vierde jaarverslag. JOTA heeft zich nu gevestigd in de hoofden en harten van 

veel mensen en organisaties. Het aantal partners waarmee wordt samengewerkt, groeit nog 

steeds en het aantal verzoeken om gebruik te mogen maken van de ruimte in JOTA, 

eveneens. Dit heeft ertoe geleid, dat het bestuur besloten heeft om een betaalde coördinator 

aan te stellen, omdat het werk teveel wordt voor een vrijwilliger. De persoon in kwestie zou 

ook aandacht moeten besteden aan verdieping op het gebied van zingeving, ethiek en 

spiritualiteit, omdat dit aspect meer aandacht nodig heeft, dan het nu krijgt.  

JOTA-jong heeft zich naast het uitvoerend werk, vooral gericht op het consolideren van de 

pioniersplek. En tot onze vreugde kon het pioniersteam worden uitgebreid met 2 personen. 

In dit jaarverslag leest u waar onze aandacht in het afgelopen jaar naar uitging en welke 

plannen voor de toekomst we gaandeweg ontwikkeld hebben. Veel creativiteit werd aan de 

dag gelegd door bestuursleden en vrijwilligers bij het 

uitwerken van verschillende themadagen. Daarbij verliep de 

onderlinge samenwerking uitstekend. 

Aan de vrijwilligers vroegen we, waardoor bij hen dit jaar het 

vuur voor JOTA bleef branden of aangewakkerd werd. Enkele 

uitspraken hebben we ter illustratie door dit verslag heen, 

verwerkt. Dankbaar zijn we voor hun inzet, de komst van 

honderden bezoekers en vele personen en organisaties die 

JOTA een warm hart toedragen. 

  
Joke Steeneveld(secretaris) 

 

2. MISSIE  
 
De missie van JOTA luidt: 

 “Uitgedaagd door het Bijbelse geloofsverhaal en in dialoog 

met de moderne samenleving willen we letterlijk en figuurlijke 

ruimte creëren, die anderen en onszelf aanzet om 

perspectieven te vinden voor een menswaardig leven en een 

betere wereld, een wereld waar brood en recht, respect en 

liefde is voor al wat leeft.” 

 
 

3. VISIE VAN DE ORGANISATIE  
 
Het werkterrein van de kerk ligt in de samenleving. Daar waar 

mensen zijn, die behoefte hebben aan woorden en daden van 

geloof, hoop en liefde.  

De christelijke gemeente laat zich voeden door de Bijbel. 

Deze houdt ons het ‘visioen’ voor van een menswaardige 

samenleving en formuleert de grondslagen van een 

rechtvaardige politiek:  

“Jij zult liefde hebben tot je naaste die een mens is als jij.’’ 

JOTA wil een plek zijn waardoor dit visioen dichterbij komt.  

Hoop 
 

Hoop is een kwaliteit 
van de ziel 

en hangt niet af 
van wat er in 

de wereld gebeurt. 
Hoop is niet voorspellen 

of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid 

van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 

Hoop in deze diepe 
en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat, 

of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans 
van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde 
als optimisme, 

evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets 

zinvol is ongeacht de afloop, 
het resultaat. 

 
Václav Havel 
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4. SAMENSTELLING BESTUUR  
 
Eind 2018 werd het bestuur gevormd door:  

Derk Blom, voorzitter,  

Joke Steeneveld, secretaris,  

Mark van den Eijkel, penningmeester, 

Rina Oosterling, lid dagelijks bestuur,  

Gert Pieters, bestuurslid, 

Ad Stoffels, bestuurslid, 

Rianne Picavet, bestuurslid. 

 
 

5. HUISVESTING 
 
Het pand bestaat uit twee voormalige winkelpanden. De 

bovenverdieping herbergt twee woningen. De benedenverdiepingen 

van de twee panden vormen samen de ruimte waar alle activiteiten 

van JOTA worden uitgevoerd. Volgens de initiatiefnemers zou 

JOTA, als huis voor ontmoeting en inspiratie, een plek worden voor 

verschillende mensen en groepen uit de samenleving, waar 

niemand het alleenrecht heeft van een bepaalde ruimte. Ook in 

2018 is die doelstelling bereikt.  

JOTA wordt gebruikt voor een breed scala aan ontmoetingen.  

 

 

6. ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
a. Bestuur 
JOTA heeft een algemeen bestuur, bestaande  uit de door participanten voorgedragen leden 

en een aantal deskundigen op specifieke terreinen van het beleid (totaal minimaal 5 leden). 

Het is de taak van het bestuur om het beleid vast te stellen en uitgevoerd beleid te 

evalueren. In 2018 werd een nieuw beleidsplan opgesteld (zie website). Het bestuur 

vergaderde 7 keer. 

 

b. Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur wordt gekozen vanuit het algemeen bestuur (minimaal 3 leden). Zij 

heeft tot taak: 

- uitvoering van beleid en financieel beheer 

- de algemene coördinatie van het dagelijks werk  

- aansturen vrijwilligers 

- contacten naar buiten.  

Het dagelijks bestuur vergaderde in 2018 eens per zes weken, tussen de vergaderingen van 

het algemeen bestuur in.  

 

c. Medewerker 
JOTA heeft één betaalde kracht, nl de jongerenwerker op basis van een parttime contract. 
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d. Vrijwilligers   
Een grote groep vrijwilligers draagt de activiteiten en projecten. 
 

Aantal vrijwilligers Eind 2017 Eind 2018 

JOTA-trefpunt 19 18 

JOTA- breicafé 2 2 

Mamacafé 2 2 

JOTA-reparatie 4 5 

JOTA-aan tafel 5 6 

Conversatieles allochtonen 1 1 

Naailes allochtone vrouwen 2 1 

Sociaal spreekuur 5 5 

Uitdeelpunt Voedselbank 8 10 

Totaal 46 50 

 
Nieuwe plannen: 
De organisatie is in de afgelopen jaren zo uitgedijd, dat het tijd wordt voor een parttime 

betaalde coördinator. In het najaar is een profiel opgesteld van een missionair-diaconaal 

werker en zijn er stappen gezet om dat ook financieel haalbaar te maken.  

 
 

7. ACTIVITEITEN  
 
De belangrijkste functie van JOTA is een plek bieden waar iedereen welkom is en waar 

mensen kunnen delen wat hen beweegt. Men kan er anderen ontmoeten en er zijn 

gastheren en –vrouwen, die gastvrijheid bieden en bereid zijn om te luisteren. JOTA is 

geopend van woensdag t/m zaterdag en tijdens de zomervakantie van maandag tot en met 

zaterdag. 

 

JOTA ontplooit activiteiten op het terrein van: ontmoeting, inspiratie en bewustwording. 

Aan verschillende groepen kwetsbare mensen heeft JOTA iets te bieden: 

MENSEN 
IN 
ARMOEDE 

Ontmoetings-
plek 

Uitdeelpunt 
voedselbank 

Wekelijkse 
koffiebon in 
Voedselpakket 

Sociaal 
spreekuur 

JOTA-
reparatie 

 

MENSEN 
MET EEN 
KLEIN 
SOCIAAL 
NETWERK 

Ontmoetings-
plek 
 

JOTA-aan tafel breicafé 
Sociaal 
spreekuur 

JOTA 
open met 
Kerstfeest 

 

OUDEREN 
Ontmoetings 
plek 

JOTA-aan tafel    
 

VLUCHTE-
LINGEN 

Ontmoetings 
plek 
 

Mogelijkheid tot 
taalstage in 
JOTA-trefpunt 

Conversatieles 
Naailes 
allochtone 
vrouwen 

Veel-
kleurige 
proeverij 

 

MENSEN 
MET 
AFSTAND 
TOT DE 
ARBEIDS 
MARKT 

Vrijwilligers 
werk 
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ONTMOETING ALGEMEEN 
 
JONGE MOEDERS Mamacafé     
KINDEREN-
BASSISSCHOOL 
LEEFTIJD, 
VERSCHILLENDE 
SCHOLEN 

Leren 
samenleven, 
samenwerken, 
bewustwording 

Sport en spel 
Knutsel-
activiteiten 

Koken/bakken 

 

MIDDELBARE 
SCHOLIEREN 

maatschappelijke 
stage 

   
 

 
Nieuwe activiteiten 

Vanaf 2018 wordt in JOTA eens per kwartaal een Alzheimercafé gehouden voor mensen die 

zelf of in hun omgeving, te maken hebben met deze ziekte.  

“Kom erbij” is er een groep jonge vrouwen met een lichamelijke of psychische beperking. 

Sinds de zomer van 2018 zijn zij met ondersteuning door JOTA op zoek zijn naar meer 

mensen, die net als zij, behoefte hebben aan gezelligheid en samen dingen doen.  

 

BEWUSTWORDING door aandacht te hebben voor de multiculturele samenleving en voor 

het thema duurzaamheid. In JOTA worden activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van:  

 

22 april    Dag van de aarde 

4 en 5 mei    Herdenken en vieren 

20 juni     Wereldvluchtelingendag 

21 september     Dag van de vrede 

eind september- begin oktober    Week tegen de eenzaamheid 

10 december      Internationale dag van de mensenrechten  

 

Vanuit haar oorsprong wil JOTA ook INSPIRATIE aanreiken. Daartoe biedt ze aan: 

 Stilteruimte 

 Taizéviering 

 

Nieuwe plannen voor 2019 

De Stichting DementieVriendelijk Sluis overweegt samenwerking met JOTA. De stichting wil 

graag wekelijks spreekuur houden in JOTA-trefpunt en maandelijks een 

ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers van Alzheimer patiënten. Ook wil men een kast 

inrichten met uitleenmateriaal. 

 

JOTA- trefpunt 
 

Mensen kunnen elkaar treffen bij een kopje koffie of 

iets anders. Indien gewenst is er een kopje koffie met 

een oortje, als bezoekers iets willen delen met de aanwezige gastvrouwen of -heren. Op de 

leestafel liggen kranten en tijdschriften. Wekelijks krijgen de bezoekers van het uitdeelpunt 

van de Voedselbank een bon, waarmee zij gratis een kopje koffie kunnen krijgen in JOTA- 
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trefpunt. Dat wordt zeer gewaardeerd en heeft onbedoelde effecten: mensen ontmoeten 

elkaar onderling, delen kennis en ideeën om het leven aangenamer te kunnen maken; er 

ontstaan vriendschappen. 

 

Gemiddeld over het hele jaar ontving JOTA-trefpunt 107  bezoekers per week, tegen 94 in 

2017. In deze aantallen zijn niet verwerkt het aantal bezoekers aan de vaste activiteiten, 

zoals JOTA-jong, JOTA-aan tafel, Voedselbank, taal- en naailessen. In onderstaand 

overzicht is de ontwikkeling zichtbaar. Ook bezoekers aan de bijzondere activiteiten, zoals 

de themadagen, zijn hier niet in verwerkt. 

 
 
Breicafé en Mamacafé 
Eens per 14 dagen is er een breicafé. Een groep van 10-15 vrouwen ontmoet elkaar bij een 

brei-, haak- of borduurwerkje. Zij helpen elkaar verder met hun werkstuk en leven mee met 

elkaars wel en wee.   

Eind 2018 werd besloten om het Mamacafé in JOTA te verplaatsen naar de eerste 

woensdagmorgen van de maand. Jonge moeders komen met hun kinderen om elkaar te 

ontmoeten en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Beide groepen verwelkomen 

graag nieuwe deelnemers.  

 
Conversatielessen voor allochtonen 

Iedere donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur is er taalles voor anderstaligen. De 

ruimte in de voedselbank is beperkt, maar toch een “veilige plek”. Er wordt gewerkt met 

whiteboard, laptop en de Startkrant. 

Het zijn conversatielessen, de nadruk ligt dus op de mondelinge taalvaardigheid. 

Het doel van deze lessen: 

• Het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. 

• Het uitbreiden van de woordenschat 

• Het oefenen en herhalen van het Nederlands 

• Het oefenen van lezen van teksten met aangepast niveau 
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• het onderhouden van sociale contacten 

De groep heeft deelnemers uit verschillende landen. In 2018 kwamen er vooral Syrische 

mensen bij. Het aantal deelnemers verschilt per keer. De eerste helft van 2018 waren er 

gemiddeld 8 deelnemers. Door verhuizing, werk en vervolgopleiding lag het gemiddelde 

aantal in de tweede helft van het jaar lager, gemiddeld 6. Het is op basis van vrijwilligheid, de 

lessen zijn niet verplicht. Deelnemers hoeven zich niet aan of af te melden. Daardoor is de 

les erg laagdrempelig. 

Ook het niveau verschilt nogal: een aantal mensen zit op school voor de verplichte 

inburgeringscursus, een aantal hebben deze cursus afgerond en zijn bezig met een 

vervolgopleiding. Deze deelnemers spreken en begrijpen al redelijk Nederlands. Er zijn ook 

mensen die vrijstelling hebben gekregen van het inburgeringsexamen, omdat het te moeilijk 

is. Zij spreken de taal nauwelijks. De les is eigenlijk voor iedereen een extraatje. 

Omdat het niveauverschil nogal groot is, wordt er meestal klassikaal gewerkt.. 

De les begint met de datum, de temperatuur, het weer. 

In 2018 kwam er een nieuws-item bij. De deelnemers kunnen nieuws uit de afgelopen week 

aandragen. Dat kan wereldnieuws zijn of persoonlijk nieuws. Krantenberichten worden 

besproken. Iedere les heeft een bepaald thema. Dit thema kan aansluiten bij bepaalde 

gebeurtenissen, seizoenen, feesten. Er wordt begonnen met een woordveld te maken 

rondom het thema, waarbij de woorden worden aangedragen door de deelnemers. Daarbij 

komen ervaringen, kleine grammatica voorbeelden, gebruik atlas, voorwerpen die bij het 

thema passen. Voorbeelden van thema’s: De oceaan – De strandpost – De tandarts – 

Medicijnen – Slapen –Huisdieren – De stem. Bij het thema “Glas” was Leen Muller erbij om 

te filmen. De film “Vluchtelingen in veilige haven” geeft een goede indruk van de activiteiten 

voor vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen. De groep is samen naar de première van de film 

in Terneuzen geweest en was daarover erg enthousiast. Na de pauze wordt er een 

powerpoint bekeken, waarin de woorden herhaald worden met beelden. 

Er wordt afgesloten met lezen. Vanaf augustus helpt een vrijwilliger, zodat er in 2 

niveaugroepjes gelezen kan worden. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de Startkrant. Dit is 

een krant voor laaggeletterden, waarbij de teksten eenvoudig gehouden zijn. Deze Startkrant 

komt 1 keer per maand uit en is ook te vinden bij het Taalpunt in de bibliotheek. De 

deelnemers vinden dit erg interessant. 

 
Naailes voor allochtone vrouwen  

De naailessen, gestart in 2017, worden vervolgd. Er zijn twee trouwe cursisten en af en toe 

zijn er nieuwe gezichten in de les. De werkstukjes worden steeds moeilijker en er blijkt 

behoefte aan een map, waarin de geleerde handelingen worden opgenomen. De vrouwen  

hebben nog nooit een diploma of getuigschrift behaald en hiermee kunnen ze aantonen wat 

ze kunnen op de elektrische naaimachine. Voor het naaien van een kledingstuk wordt ook 

geoefend met elkaar de maat te nemen. Omdat JOTA geregeld een naaimachine krijgt 

aangeboden, lukt het om aan de trouwe cursisten een naaimachine voor thuis mee te geven. 

De naailes werd verzorgd door twee vrijwilligers. Helaas moest één van hen i.v.m. de 

thuissituatie, aan het eind van het jaar met het werk stoppen. 
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JOTA-sociaal  

Er komen heel wat vragen om ondersteuning op verschillende maatschappelijke terreinen 

binnen bij JOTA, maar de mensen komen er niet voor naar het sociaal spreekuur. Ze worden 

telefonisch of rechtstreeks aan gastvrouwen en –heren gesteld. De vrijwilligers van JOTA- 

sociaal besloten tegen het eind van 2018 dan ook, dat het telefoonnummer gehandhaafd 

blijft, maar dat het spreekuur vervalt.  

  
Verkoop tweedehands boeken en CD’s, terras 

De kasten met tweedehandsboeken en CD’s brengen nieuwe mensen binnen, die ervaren 

dat JOTA een fijne plek is. De bloembakken rond het terras zorgen voor kleur en fleur op het 

plein en worden door de gasten zeer gewaardeerd. 

 

Nieuwe plannen: 

Voor nieuwe Nederlanders: Om de bekendheid van JOTA te vergroten en meer mensen te 

attenderen op het al bestaande aanbod, worden posters en flyers gemaakt. Dit materiaal 

wordt via Porthos beschikbaar gesteld aan taalmaatjes en andere begeleiders van 

Vluchtelingen en via de Inburgeringscursus. 

Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe folder, waarop alle activiteiten van JOTA in beeld 

worden gebracht. 

 
 

JOTA-aan tafel 
 
“Samen eten is gezellig en gezond”, was ook in het 

verslagjaar het motto van de vrijwilligers van JOTA-

aan tafel. Er is nu een vaste groep van bezoekers 

ontstaan, die zich langzaamaan uitbreidt. Gemiddeld 

zitten er elke 14 dagen 19 deelnemers aan tafel. De 

leden van de kookgroep zijn afwisselend 

verantwoordelijk voor de samenstelling van de maaltijd, 

de inkoop en de leiding over de avond. Bij de opening 

van de tafel wordt telkens een gedicht ter bezinning 

gelezen. 

Veelkleurige proeverijen  

In samenspraak met de leiding van de 

inburgeringscursus is een programma opgesteld, waarbij 

elke twee maanden een andere cultuur in de 

schijnwerpers staat. Mensen van die cultuur kunnen in de keuken van JOTA samen met een 

begeleider van JOTA, een maaltijd bereiden uit hun kooktraditie. ’s Avonds kunnen alle 

mensen die belangstelling hebben, komen genieten van een interculturele ontmoeting, die 

verder kan worden aangevuld met muziek, poëzie of verhalen uit de desbetreffende cultuur. 

In het verslagjaar werden Veelkleurige proeverijen gehouden met Iran, Congo, Eritrea en 

Irak als thema. Steeds waren er tussen de 45 en 50 mensen, afkomstig uit verschillende 

culturen, die elkaar rond de maaltijd ontmoetten. 
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JOTA--reparatie 
 

Op de laatste zaterdag van de maand staan de 

vrijwilligers van JOTA-reparatie klaar om te helpen 

bij het repareren van kapotte spullen. Er wordt geholpen bij problemen met elektrische  

apparaten, reparatie van kleine kapotte meubelen of een fiets, naaiklussen en computer-

problemen. Mensen blijven bij de reparatie aanwezig, om eventueel mee te helpen en 

besluiten zelf over elke volgende stap. Door deze werkwijze ontstaan er gesprekken tussen 

de “klanten” en de vrijwilligers. De hulp wordt zeer op prijs gesteld, getuige de donaties in de 

giftendoos.  

 

 
JOTA-meditatie 
 

Er is een speciale stilteruimte in JOTA ingericht, 

bedoeld voor (christelijke) meditatie. Mensen kunnen  

zich alleen of in een groepje terugtrekken om te  

mediteren of te bidden. Er zijn bijbels en gedichtenboekjes beschikbaar, men kan een 

kaarsje aansteken voor iemand waaraan men speciaal wil denken.  

 

Taizéviering en contextueel bijbellezen 

Maandelijks vindt er een Taizé-viering plaatst in de Stilteruimte. Er is een min of meer vaste 

groep van deelnemers. Ook de cursus contextueel bijbellezen werd voortgezet tot aan de 

zomervakantie. 

 

Bezinningspaneel 

Tijdens de Advent en Veertigdagentijd voor Pasen werden wekelijks nieuwe gedichten 
opgehangen in JOTA-trefpunt, als uitnodiging voor mensen om eens even stil te staan.  
 
 

Voedselbank in JOTA 
 

Het uitdeelpunt van de voedselbank draait goed 

met in totaal 10 vrijwilligers, waarvan de meesten, 

wekelijks rouleren. Helaas moesten we dit jaar 

afscheid nemen van onze trouwste medewerker. Het is echter gelukt om 2 nieuwe “sterke” 

vrijwilligers aan het team toe te voegen. 

De basis wordt gevormd door pakketten, die door de stichting Voedselbank Zeeuws-

Vlaanderen op de vrijdagmorgen worden aangeleverd, aangevuld met los product zoals 

brood, fruit en groente en een grote hoeveelheid diepvriesproduct zoals vlees, vis en zuivel. 

Ook wordt er product aangeleverd door particulieren en vanuit Terneuzen wordt er wekelijks 

bij een paar supermarkten in Oostburg product opgehaald. Gedurende heel het jaar 

schommelde het aantal pakketten tussen de 20 en 23. Dat aantal is na een piek van 55, de 

laatste 2 jaren sterk gedaald en lijkt nu min of meer stabiel. Naast deze pakketten worden er 

ook verjaardagdozen uitgedeeld voor de kinderen waarvan de ouders een aanvraag hebben 

ingediend. Soms zijn er leuke activiteiten waar we de aandacht op vestigen en/of folders 

voor uitdelen en uiteraard de Sinterklaascadeautjes en kerstpakketten.  
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Op het uitdeelpunt proberen we de temperatuur in de diepvriesdozen laag en de periode van 

uitdelen kort te houden. Tevens letten we goed op de hygiëne. Onlangs was er controle van 

de Voedsel en Warenwet op alle uitgiftepunten. We kregen een pluim over de nette ruimteen 

daardoor hebben ook wij er toe bijgedragen dat de Voedselbank Zeeuws Vlaanderen voor 

het 2e jaar met 91 van de te halen 100 punten, het predicaat “groen” heeft gekregen. 

Namen van mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket worden doorgegeven 

door Porthos aan de overkoepelende stichting. Hier hebben de vrijwilligers van JOTA geen 

invloed op. 

 

JOTA-jong 
 
JOTA wil graag relaties leggen met jongeren en 

onderzoeken of het een plaats mag zijn waar 

jongeren zich welkom voelen en waar zij levens- en 

zingevingsvragen durven stellen. Dat is de reden 

waarom JOTA in Oostburg gevestigd is, daar waar de enige middelbare school in de regio 

staat. Daarom heeft JOTA een professionele kracht, om het programma JOTA-jong te 

ontwikkelen, samen met jongeren. De Protestantse Kerk vond dit initiatief zo waardevol, dat 

JOTA-jong gedurende 3 jaar (2016 t/m 2018)werd aangemerkt als pioniersplek. Dat 

betekende dat er subsidies beschikbaar gesteld worden en begeleiding van het 

pioniersteam, inclusief de jongerenwerker.  

 
Vanaf februari 2018 is elke 1e en 3e vrijdag van de maand een JOTA-jongmiddag, met van 

13.15-15.00 u. activiteiten voor de kinderen t/m groep 4, en van 15.30-17.00 u. voor groep 5 

t/m 8. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij de jaarkalender van JOTA een rol speelt. Elk 

thema wordt in meerdere weken uitgewerkt, waarbij  serieuze en luchtige werkvormen elkaar 

afwisselen. Een greep uit de onderwerpen: Liefde( rond Pasen), Wat zijn jouw talenten, 

Wereldvluchtelingendag, de Vredesvlam, Iedereen is uniek, Doe eens iets voor een ander.   

 

Met ‘t Zwincollege werd samengewerkt rond de dag met de derde klassen over “Wat zijn 

jouw grenzen” en vlak voor Kerst gaf onze jongerenwerker een workshop “Beauty” aan 2e 

klassers. De stand van JOTA op de stagemarkt bracht 5 stagiaires op het idee om hun 

maatschappelijk stage in JOTA te doen.  

 

2018 was het laatste jaar van de pioniersplek JOTA-jong, zoals overeengekomen met de 

Protestantse kerk en enkele gemeenten in West Zeeuws-Vlaanderen. Het bestuur wilde 

graag doorgaan met dit programma en nam maatregelen om een vervolgaanvraag in te 

dienen. Door het pioniersteam werd een beleidsplan opgesteld voor JOTA-jong, dat 

goedgekeurd werd in het bestuur. Aan alle geloofsgemeenschappen in West Zeeuws-

Vlaanderen werd gevraagd om ondersteuning van de nieuwe plannen en mede-financiering. 

Hierop werd door slechts enkele geloofsgemeenschappen (positief) gereageerd. 

Als blijk van waardering voor haar inzet werd aan de jongerenwerker de mogelijkheid 

geboden om een opleiding te gaan volgen, die van waarde zou kunnen zijn voor het werk. 
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8.  BIJZONDERE EVENEMENTEN 
 

Nowruz 

Opnieuw werd NOWRUZ, het Iraanse Nieuwjaar, in JOTA gevierd op verzoek van een aantal 

mensen uit Iran, die in de streek wonen. Gedurende een week werd een speciale tafel 

(Hafsin) ingericht met symbolische voorwerpen en gerechten, passend bij dit feest. Op 24 

maart waren er Nederlanders en Iraniërs in JOTA om het feest te vieren.  

 

Dag van de Aarde, 22 april  

In 2018 stond de Dag van de Aarde in het teken van de plastic soep. Voor de markt werd 

weer samengewerkt met de Wereldwinkel en er was een kraam met biologische groenten. 

Ook waren er op de markt feiten, cijfers en een quiz over de vervuiling, terwijl er binnen een 

lezing was en een film over dit onderwerp. Er werd “overschotsoep” gemaakt en verkocht.  

 

Matchdag “We helpen” en inloopmorgen voor laaggeletterden 

Op verzoek van Porthos, de welzijnsorganisatie van de gemeente Sluis, werd een 

bijeenkomst in JOTA gehouden ter promotie van de website “We helpen”. Verschillende 

bezoekers stelden een vraag of deden een aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk. In het 

najaar was een bijeenkomst om laaggeletterden te attenderen op een cursus, die speciaal 

voor hen werd georganiseerd door Porthos. Helaas was er nauwelijks belangstelling voor. 

 

Miniroparun 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd door de organisatie van de Miniroparun bij 

JOTA aangeklopt met de vraag of de organisatie vanuit JOTA gerund mocht worden. De 

samenwerking verliep na een grondige evaluatie van de 

dag in 2017, nu uitstekend. 

 

Dag van de vluchteling, 20 juni 

Voor de Dag van de Vluchteling werd samengewerkt met 

de stichting Kerk en Vluchteling. Vluchtelingen uit diverse 

landen, die in West Zeeuws-Vlaanderen wonen en 

belangstellende Nederlanders, zongen onder leiding van 

een deskundige en maakten muziek. Er waren hapjes uit 

Syrië voor de deelnemers ter verhoging van de sfeer. Een heel leuke middag, die vraagt om 

een vervolg. 

 

Internationale dag voor de Vrede, 21 september 

Dit jaar werd voor de Dag van de Vrede iemand uitgenodigd van het comité 

WereldVredesvlam in Cadzand. Na een verhaal over de betekenis van de vlam werden 

vredeswensen op houten kaartjes geschreven, om op te hangen aan de boom in de tuin bij 

het monument in Cadzand. 

 

Kledingbeurs(nieuw) 

In samenwerking met de Kledingbank Zeeland werd 

een kledingbeurs georganiseerd in een leegstaand 

winkelpand. Er was veel belangstelling voor de kleding  
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en er heerste een uitstekende, gemoedelijke, sfeer. Voldoende reden om dat in 2019 te 

herhalen. 

 

Week van Samen (nieuw) 

In de week tegen de eenzaamheid, werd in JOTA “de week van Samen” gehouden. Een 

team bestaande uit bestuursleden en vrijwilligers had een ambitieus plan ontwikkeld met 

activiteiten voor verschillende dagen, waarbij al bestaande activiteiten konden meeliften op 

de publiciteit. Zo was extra aandacht voor samen zingen, samen eten, samen de streek 

verkennen en samen gezelschapsspellen spelen. Niet alle activiteiten trokken veel publiek, 

maar de sfeer was opperbest en het plan zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Internationale dag van de Mensenrechten 10 december 

Tijdens deze dag werd weer samengewerkt met Amnesty International, afdeling West 

Zeeuws-Vlaanderen. Er werden brieven geschreven voor gevangenen en een manifest 

ondertekend. 

 

Kerstfeest  

Op 2e Kerstdag was JOTA weer open voor mensen, die de gezelligheid van familie en 

vrienden om zich heen missen. ’s Middags was er gelegenheid voor ontmoeting en ’s avonds 

was er een viergangendiner met als thema “Volg de sterren”. Het feest werd gevierd met 50 

deelnemers, die plaats namen aan de feestelijk gedekte tafels en genoten van elkaars 

gezelschap en van de gerechten. 

 

 

9.  VRIJWILLIGERS 
 
Het aantal vrijwilligers bleef in het verslagjaar precies gelijk. Terwijl 6 mensen de organisatie 

verlieten, kwamen er ook weer 6 nieuwe vrijwilligers bij. Opnieuw werd het team 

geconfronteerd met het plotselinge overlijden van één van de vrijwilligers. Ook hadden we te 

maken met twee ernstig zieken, waardoor er veel extra werk neerkwam op de overige 

vrijwilligers. 

Voor het eerst werden er voortgangsgesprekken gevoerd met de vrijwilligers. Gesproken 

werd over ervaringen en verbeterpunten. Dat leverde waardevolle informatie op voor het 

bestuur.  

 

Aan het eind van het verslagjaar was er een groep 

van 50 vrijwilligers actief op de werkvloer, waarvan 

18 in JOTA-trefpunt, 2 bij het breicafé, 2 bij het 

Mamacafé, 6 bij JOTA-aan tafel, 5 bij JOTA-

reparatie, 1 bij conversatielessen nieuwe 

Nederlanders, 1 bij naailessen allochtone vrouwen, 

5 bij JOTA-sociaal en 10 bij het uitdeelpunt van de 

Voedselbank. Sommige vrijwilligers vervullen verschillende rollen naast elkaar. Aan de 

vrijwilligers wordt een introductie in de presentietheorie aangeboden. De presentietheorie  

vraagt aandacht voor de mens, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar 

geborgenheid.  
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In september was er een gezellige avond met alle vrijwilligers in huistheater “de Twee 

Duiven” in Groede. Het vrijwilligersuitje ging  dit jaar naar Vlaardingen, waar we te gast 

waren bij inloophuis “de Windwijzer” en bij een opvang van daklozen.  

 

 
10. CONTACTEN/NETWERK 
 
Aandacht voor het in stand houden en uitbreiden van het netwerk, blijft belangrijk. Iedereen 

mag zich welkom voelen met zijn vreugden, haar zorgen en vragen. Mond-op-mond reclame 

is daarvoor het beste medium, maar daarnaast moeten ook andere middelen gebruikt 

worden. Een vaste rubriek in het huis-aan-huis blad Scheldexpress is een goed middel om 

de bekendheid te vergroten. Inmiddels zijn er 143(was119) adressen, die het JOTA-journaal 

ontvangen. Deze digitale nieuwsbrief verschijnt eens in de 2 à 3 weken. Onbekend is hoe 

vaak hij nog wordt doorgestuurd door de primaire ontvangers. Doorj RTV Scheldemond werd 

een interview gehouden met twee mensen van JOTA.  

 

Naast contacten met de verschillende kerken in de regio, onderhoudt JOTA contacten met 

organisaties op het gebied van welzijn in West Zeeuws-Vlaanderen. In dit verband kunnen 

genoemd worden:  

 Porthos, de welzijnsorganisatie van de gemeente Sluis,  

 ‘t Zwincollege en daarvan in het bijzonder het team levensbeschouwing,  

 De Open Kring, een sociaal platform voor mensen in West Zeeuws-Vlaanderen 

 PIBLW-re-integratie, die o.a. de inburgering verzorgt 

 Alzheimer Nederland (nieuw) 

 Stadsraad Oostburg 

 Kledingbank Zeeland (nieuw)  

 

JOTA is lid van Netwerk DAK, een koepel van kerkelijke inloophuizen in Nederland. Netwerk 

DAK verbindt, versterkt en vertegenwoordigt ruim 100 organisaties voor buurtpastoraat, 

straatpastoraat en inloophuizen. 

JOTA-JONG is een pioniersplek van de Protestantse Kerk. In die hoedanigheid zijn wij deel 

van het landelijk netwerk van pioniersplekken.  

 
Nieuwe plannen: 
Deze plannen uit het vorige jaarverslag zijn nog niet gerealiseerd. 

 Mogelijkheden onderzoeken voor meer free publicity 

 Beheerder zoeken voor de website 

 vrijwilligers zoeken die berichten willen plaatsen op sociale media 
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11. FINANCIËN EN FONDSENWERVING  
  
De jaarrekening over 2018 laat een mooi resultaat zien; waar op voorhand rekening werd 

gehouden met een negatief resultaat kon aan het eind van het jaar worden vastgesteld dat 

door de inzet van alle  betrokkenen een prachtig positief resultaat is behaald. De nauwe 

contacten met haar samenwerkingspartners en overige subsidieverstrekkers wierpen ook 

hun vruchten af, hetgeen JOTA in staat stelt haar blik naar de toekomst te richten en de 

organisatie en haar diensten verder te verankeren.  

De grote schare van vrijwilligers van JOTA zijn degene die ‘ontmoeting’ mogelijk maken en 

spelen uitermate goed in op lokale activiteiten in Oostburg; de openstelling van het 

ontmoetingscentrum wordt verruimd naar gelang behoefte, hetgeen resulteert in hogere 

bezoekersaantallen en daarmee ook tot een flinke toename van opbrengsten uit  

 

buffetverkoop. Ook toeristen nemen graag de tijd om op het gezellige terras van JOTA een 

eerlijk kopje koffie te drinken. Daarnaast werden bestaande contacten onderhouden en 

nieuwe relaties gebouwd met subsidieverstrekkers om JOTA’s activiteiten ook in de nabije 

toekomst mogelijk te maken en verder te verduurzamen. 

De samenwerkingspartners achter de Pioniersplek binnen JOTA-Jong boden ook in 2018 

een stevige financiële fundatie en tevens zijn we in staat geweest een groot aantal 

activiteiten gericht op jongeren met veel creativiteit tegen beperkte  uitgaven te kunnen 

uitvoeren; beiden kwamen het financiële resultaat zeker ten goede. Hiermee kunnen we 

tevens vaststellen dat de eerste periode van ‘Pionieren’ zowel qua inkomsten als uitgaven 

conform verwachting verlopen is.  

Na 3 volledige jaren operationeel te zijn geweest kunnen we redelijk nauwkeurig inschatten 

hoe het kostenprofiel zich de komende jaren zal ontwikkelen, waarbij we ook in de komende 

jaren voorzichtig kritisch zullen zijn ten aanzien van investeringen en overige uitgaven. Voor 

een organisatie als JOTA blijft het uitdagend om subsidieverstrekkers voor langere periode 

aan zich te binden, maar we zijn zeer verheugd met de bestaande toezeggingen en zullen 

ook in 2019 stappen blijven ondernemen om meer partners langdurig aan ons te binden en 

tevens de inkomsten uit eigen verkoop te handhaven dan wel verder uit te bouwen.  

De financiële positie van eind 2018 en de reeds gedane toezeggingen hebben ons in staat 

gesteld om een aantal voorzieningen op de balans te kunnen treffen waarmee een deel van 

de reserves gericht bestemd worden voor tijden waarin uitgaven zullen toenemen en / of 

inkomsten tijdelijk lager zijn. Hiermee bouwen we aan een duurzame bedrijfsvoering binnen 

JOTA.  

 

JOTA heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en valt hiervoor onder de 

groepsbeschikking van de Protestantse Kerk. Dat is aantrekkelijk voor particuliere gevers, 

want zij kunnen een donatie onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de belastingen.. 
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12. FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 

BALANS  
 

 

    

Activa 
2018 Vorig boekjaar 

2017 
 

Installaties en inventarissen €              7.654 €            11.083  

Kortlopende vorderingen en overlopende 
activa 

€                 133  €                 379   

Geldmiddelen €           104.510  €            59.460   

Totaal €           112.297  €            70.921   

 

 
 

 

Passiva  
 

 

Reserves €            78.772  €            56.128   

Kortlopende schulden en overlopende passiva €            33.525  €            14.793   

Totaal €          112.297  €            70.921   

 

 
 

 

 

 
  

EXPLOITATIE Begroting 2018 Rekening 2018 Rekening 2017 

Baten  
  

Baten Ontmoetingscentrum €            17.500  €            23.751  €              19.898  

Rentebaten €                      -        €                     -        €                      -  

Bijdragen van particulieren €                 400  €              1.579  €                  286  

Subsidies en bijdragen €            44.350  €            47.253  €              45.245  

Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen €                     -  €                   - €                   -  

Totaal baten €            62.250  €            72.583  €              65.428  

 

 
  

Lasten  
  

Lasten Ontmoetingscentrum €            17.650  €            15.909  €            19.739  

Afschrijvingen €              2.350  €              3.429  €              2.771  

Exploitatie Ontmoetingscentrum €            26.960  €            10.722  €            24.128  

Salarissen en vergoedingen €            20.050  €            22.063  €            15.703  

Kosten beheer en administratie €              3.500  €              3.810  €              3.648  

Rentelasten/bankkosten €                 200  €                 227  €                 218  

Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €                  -  €                  -  €                  -  

Totaal lasten €            70.710  €            56.159  €            66.207  

 

 
  

Saldo baten -lasten €               8.460-  €            16.424  €               779-  
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Bestemming van het resultaat boekjaar                      2018 
 

Omschrijving Toevoeging aan Onttrekking aan 

Algemene reserve  €                €              3.164  

Herwaardering reserve  €               -   €               -  

Overige reserve  €                  19.587     €               -  

Totaal   €                  19.587   €              3.164  

Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €                  16.424 
 

 

 

 

 

 

13.  SPONSORS EN DONATEURS 
 

In 2018 mocht JOTA verschillende bijdragen ontvangen in de vorm van subsidies en 

donaties. Het bestuur wil alle grote en kleine gevers, die geholpen hebben om het 

visioen van JOTA dichterbij te brengen, hartelijk bedanken. Dat zijn: 

 

o Protestantse Kerk Nederland 
o Maatschappij van Welstand 
o Protestantse gemeente “de Verbinding” te Schoondijke, Breskens, Groede, 

Waterlandkerkje 
o Gemeente Sluis 
o Oranje fonds 
o Stichting Kerk en Wereld 
o Andreasparochie  
o Protestantse gemeente “de Brug” te Oostburg 
o Vrije Evangelische gemeente te Nieuwvliet 
o Albert Heijn, Oostburg 
o Hervormde gemeente Biervliet, IJzendijke, Hoofdplaat 
o Fonds Franciscus 
o Verschillende particulieren 


