jaarverslag 2010
Voor u ligt het jaarverslag 2010, een jaar
waarin we onze nazorg aan (ex-) gedetineerde medemensen konden continueren en
uitbreiden. Hoewel wij niet evangeliserend
zijn, zijn wij wel geroepen -door de Bijbelse
opdracht- tot zorg voor gevangenen.
Huisvestingsprojecten
In 2010 hebben we onderdak geboden aan 16 personen in
Ede en 8 personen in Arnhem.
Aan mensen, die na detentie dak- en of thuisloos zijn,
kwetsbare burgers uit de doelgroep maatschappelijke
opvang met OGGZ- kenmerken en justitiële verslavingszorg
en reclassering. Er is hierbij sprake van multi problematiek
in hun maatschappelijk functioneren. Mensen, die van 3 tot
9 maanden bij ons wonen en daarna naar passende vervolghuisvesting vertrekken. Ook na vertrek uit onze huizen
blijven we als maatjes verbonden, totdat ze aangeven het
contact te willen beëindigen. De ervaring leert dat er langlopende blijvende relaties ontstaan. Het jaar 2010 een jaar
zonder recidive!! Een bijzondere prestatie van zowel de exgedetineerden als onze professionele vrijwilligers.

Onze ondersteunende activiteiten
• De huiskamer in de Klarendalse Molen werd in toenemende mate bezocht. Bezoekers van diverse pluimage maakten gebruik van de gezelligheid en warmte, welke mede
uitnodigen tot een meer persoonlijk gesprek met en advies

van onze pastor. Ieder jaar organiseert onze pastor Paas- en
Kerstvieringen in “De Molen”. Deze worden goed bezocht
en voorzien in een behoefte.
• Ons voornemen om een zogenaamde “Alfa” cursus te
verzorgen in de gevangenissen te Arnhem, samen met een
Arnhemse kerk, is nog niet gerealiseerd. Gesprekken zijn
gaande.
• Bezoeken en muzikale begeleiding van de kerkdiensten in
de gevangenissen te Arnhem door onze vrijwilligers.
• In het kader van schoolvoorlichting over de doelgroep en
hun specifieke problematiek wordt op VMBO/MBO/HBOscholen voorlichting gegeven, als onderdeel van de lessen
maatschappijleer en casuïstiek.

Partners
Inmiddels werken we met meer dan 50 organisaties en partners samen om dit succesvolle concept vorm te geven.

Personele situatie
Ons professionele team werd versterkt met vier nieuwe
krachten, 2 maatschappelijk werkers, een criminologe en
een financieel- deskundige op het terrein van schuldsanering. Door de kwalitatieve uitbreiding zijn wij beter geëquipeerd in diagnostiek, plannen van aanpak, budgettering
en de toerusting van onze vrijwillige begeleiders. In het
afgelopen jaar was er sprake van groei en met name door
instroom van vrijwilligers. Ons werk zou onmogelijk zijn als
wij niet konden beschikken over uiterst gemotiveerde en
gekwalificeerde vrijwilligers, die door veel tijd te investeren
in hun begeleiding ook resultaten mochten ervaren door hun
inzet.

Financiële onderbouwing
De Gemeente Arnhem, het Veiligheidshuis West Veluwe
Vallei en het Ministerie van Justitie zijn onze grootste subsidienten. Zij hebben inmiddels een verantwoording d.m.v.
een accountantsverklaring ontvangen en de besteding van
de gelden goedgekeurd.
Met financiële steun van de Gemeente Arnhem is daar
in mei het eerste fasehuis geopend. Giften van de lokale
diaconieën en particulieren ter ondersteuning van onze
activiteiten bedroegen in 2010 € 3.912,26. Met uw bijdrage
ondersteunt U niet alleen het werk van Stichting De Instap, maar ook spreekt er waardering uit voor het werk dat
Stichting De Instap doet en waar zij voor staat. Vanaf deze
plaats willen we u daar heel hartelijk voor bedanken. Echter
de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet en de te
verwachten gemeentelijke subsidiekortingen werpen hun
schaduw vooruit.

Bestuurlijke wijziging
Op 31 december 2010 trad het bestuur van de stichting
in zijn geheel af, gelet op het rooster van aftreden. Een
bijkomende reden was dat, door de groei van de stichting
in getal en financiën, er andere bestuurlijke kundigheden
noodzakelijk zijn om de stichting een meer definitieve
fundering te geven in een tijd van krimpende middelen. Het
oude bestuur prijst zich dan ook gelukkig met het aantreden
van 3 nieuwe, ervaren bestuurders. De oud-voorzitter en
oud-secretaris blijven op verzoek van het nieuwe bestuur ter
advisering beschikbaar. De oud-penningmeester wordt lid
van de kascommissie.

Tot slot
Het scheidende bestuur wenst het nieuwe bestuur en de
medewerkers van Stichting De Instap de zegen van God toe.
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