
Jaarverslag  2020  
 

In het jaarverslag van 2020 kijken we als bestuur van “De Schakel” terug op het afgelopen 

jaar en kijken we vooruit op het lopende jaar. 

 

Voor we hieraan beginnen past het ons om dankbaar te zijn. We stonden stil bij het 60-jarig 

bestaan van de Schakel op 3 december 2020. We zijn dank aan God verschuldigd voor Zijn 

goedheid en trouw om deze mijlpaal te mogen gedenken. Door de beperkende maatregelen 

was het niet mogelijk om het jubileum te vieren maar we zijn dankbaar voor de activiteiten 

voor jongeren en ouderen die hier 60 jaar plaatsvinden tot opbouw van de Christelijke 

gemeente.  

Dankbaar voor de gemeenteleden die door hun inzet ons mee in staat stelden “De Schakel” op 

verantwoorde wijze te exploiteren.  

Vanwege de coronacrisis konden veel activiteiten vanaf medio maart 2020 niet plaatsvinden. 

 

Het bestuur heeft qua samenstelling in 2020 een tweetal wijzigingen gekend. We zijn 

verheugd dat Petra Honcoop als opvolger van Marianne Molenaar en Jaco Verloop als 

opvolger van Klaas Versluis ons bestuur zijn komen versterken. 

Marianne en Klaas willen we nogmaals bedanken voor hun inzet en wensen hun Gods Zegen 

toe. 

 

In 2020 zijn er in en rondom “ De Schakel” een aantal onderhoudswerkzaamheden gedaan om 

een goede uitstraling van het gebouw te blijven behouden.  

Het buitenschilderwerk is bijgewerkt, twee vloerbalken in de kruipruimte van zaal 2 werden 

vervangen, de isolatie om de leidingen van de airco op het dak werd opnieuw aangebracht, 

alle tafels in zaal 1 hebben nieuwe tafelbladen gekregen en de beste tafelbladen die daarvan af 

kwamen werden hergebruikt voor de tafels in zaal 4, nieuwe verduisterende raambekleding in 

zaal 4 werd aangebracht, de vrieskast in de keuken werd vervangen, achter in zaal 4 werd een 

nieuwe pvc vloer aangebracht, de TL verlichting in de zalen 2, 4 en in de keuken werd 

vervangen door led verlichting. 

 

Voor 2021 zijn er in en rondom “De Schakel” en Rouwcentrum geen grote 

onderhoudswerkzaamheden gepland. Er staan enkele updates van het exterieur op de 

planning. 

 

Door de coronacrisis is de omzet van De Schakel in 2020 met bijna 50% gedaald ten opzichte 

van 2019. Dankzij de coronasteunmaatregelen van de overheid is het verlies beperkt 

gebleven. De activiteiten in De Schakel kenden vanaf medio maart een forse teruggang als 

gevolg van de beperkende corona maatregelen met betrekking tot bijeenkomsten. In het 3
e
 

kwartaal vond een tijdelijke opleving plaats naar aanleiding van de versoepelingen die toen 

aan de orde waren.  

Op het moment van schrijven hebben we bijna een halfjaar 2021 achter de rug waarin er zeer 

beperkt ruimte was voor activiteiten. Gezien de recent ingevoerde verregaande versoepelingen 

hopen we op een goed tweede halfjaar. 

 

Er zijn corona maatregelen getroffen en een coronagebruikersplan is opgesteld, volgens de 

richtlijnen van het RIVM. 

 



Voor het naderend afscheid van Ineke, als beheerder van de Schakel eind december 2021, is 

er een profielschets en functieomschrijving opgemaakt voor de toekomstige ontstane vacature. 

Deze vacature is onlangs ingevuld. 

 

Wij willen al onze vrijwilligers bedanken die elke maandagmorgen maar ook op andere tijden 

aanwezig waren om verschillende taken uit te voeren.  

 

Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats willen wij de beheerder, het bedienend 

personeel en allen die belangeloos veel werk voor “De Schakel” verzetten hartelijk bedanken. 

 

We hopen en vertrouwen op een goede samenwerking in het komende jaar met inachtneming 

van de corona richtlijnen. Gods Zegen op de activiteiten die in en rond ons gebouw mogen 

plaatsvinden. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juni 2021 door het bestuur bestaande uit: 

 

G.C. de Jong (voorzitter) 

A.N. Deelen (secretaris) 

J. Verloop (penningmeester) 

G.L. den Hoed (alg. adjunct) 

E. Otterspeer-van den Heuvel 

T. v.d. Graaf 

A. de Jong 

P. Honcoop-Barendregt 

A. de Haaij 

 


