
Jaarverslag 2021 
 
 
 
 
 
In het jaarverslag van 2021 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 zijn dank aan God 
verschuldigd voor Zijn goedheid en trouw. We zijn dankbaar voor de activiteiten voor 
jongeren en ouderen die hier 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 niet plaatsvinden. 
 
Het bestuur heeft qua samenstelling in 2021 een wijziging gekend. We hebben van Jan 
Willem Blok afscheid genomen. Jan Willem willen we nogmaals bedanken voor zijn inzet en 
waardevolle bijdrage voor de bouwkundige staat van de Schakel en wensen hem Gods Zegen 
toe. 
We zijn verheugd dat Arie de Haaij als opvolger van Jan Willem ons bestuur is komen 
versterken. 
 
In 2021 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 met name van kozijnen en nooddeur, het voegwerk bij 
de ingang en straatwerk zijn nagelopen. De ventilatie in de kerkenraadskamer, jeugdhonk, 
keuken werd nagekeken. De CO2 meter in zaal 1 is nagekeken, ventilators werden 
aangesloten, lichtbakken weggehaald. Bij controle voor de brandbeveiliging zijn de 
noodverlichting en AED nagekeken. Internet is verbeterd door het gebruik van Wifi. 
Voor het gebruik van contactloos betalen is er een pinapparaat aangeschaft. 
 
Voor 2022 zijn er in en rondom “De Schakel” en Rouwcentrum geen grote 
onderhoudswerkzaamheden gepland. Er staan enkele updates van het exterieur op de planning 
en het bouwen van een website voor de Schakel. Om beter zichtbaar te zijn komt er een apart 
domeinnaam voor de Schakel. Het bouwen van de website zit in de concept-fase. 
 
De activiteiten in De Schakel kenden een forse teruggang als gevolg van de beperkende 
corona maatregelen met betrekking tot bijeenkomsten.. 
Door de coronacrisis is de omzet van De Schakel in 2021 met bijna 14% gedaald ten opzichte 
van 2020 en 50% ten opzichte van 2019. 
Dankzij de coronasteunmaatregelen van de overheid voor tegemoetkoming vaste lasten is het 
verlies beperkt gebleven. 
 
Er waren corona maatregelen getroffen en het coronagebruikersplan werd opgesteld volgens 
de richtlijnen van het RIVM. 
Nu er geen beperkingen meer zijn, is dit niet meer van toepassing en hopen we op een goed 
jaar. 
 



Eind van het jaar hebben we afscheid genomen van beheerster Ineke Baas en hebben we als 
nieuwe beheerder Jako Beekman verwelkomd.  
Ineke willen we nogmaals bedanken en onze waardering uitspreken voor alles wat ze in die 
achttien jaar voor de Schakel heeft betekend. Voor het kerkelijk verenigingsleven, maar ook 
bij rouw en bij trouw was Ineke de verbindende factor. Samen met man Wim, die op de 
achtergrond actief was voor hand- en spandiensten. We wensen haar, met Wim, al het goede 
toe en bovenal Gods Zegen. 
 
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, nu de 
coronaregels zijn opgeheven. Maar bovenal Gods Zegen op de activiteiten die in en rond ons 
gebouw mogen plaatsvinden. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2022 door het bestuur bestaande uit: 
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