Jaarverslag 2013
Stichting De Fontein, Hattem
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Jaarverslag activiteiten stichting De Fontein 2013
De stichting De Fontein heeft verschillende activiteiten, deze worden door diverse werkgroepen
uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de benedenverdieping (de winkel) en de
bovenverdieping, de ruimte voor de activiteiten.

1 Winkel
1.1 Speciale thema's
Week van het Christelijke Boek
Van 13 t/m 23 maart was er de Week van het Christelijke Boek. Hans Werkman schreef hiervoor
het actieboek ‘Een dagje naar huis’. Bij aankoop van minimaal € 12,50 aan boeken werd het
actieboek cadeau gegeven.

Hart van Pasen
In de aanloop naar Pasen werd aandacht geschonken aan het project ‘Hart van Pasen’, dat
probeert om mensen bekend te maken met de betekenis van Pasen. Het bijbehorende dvd-boek
‘De Kunstenaar’ was voor € 2,99 verkrijgbaar in de winkel.

Christelijke Film-10-daagse
Van 10 t/m 20 april werd de Christelijke Film-10-daagse gehouden. Voor de eerste keer stond de
christelijke film centraal in de christelijke boekhandel. Bij aankoop van minimaal € 12,50 aan
dvd’s werd de dvd ‘The Mighty Macs cadeau’ gegeven.

Maand van het Spannende Boek
Juni was de Maand van het Spannende Boek. Ieder jaar verschijnen er in de maand van het
Spannende Boek tien nieuwe Toptitels. Bij aankoop van één van deze Toptitels kregen de klanten
het Actieboek cadeau. Dit jaar was het actieboek een mooi verzorgde herdruk van ‘De laatste
Jihad’, van Joel C. Rosenberg.

Kinderboekenmaand
De jaarlijkse Kinderboekenmaand vond plaats van 21 september t/m 31 oktober. De 19e
Kinderboekenmaand had als thema ‘Hé, doe je mee?’, over sport en spel en over winnen en
verliezen.
Bij aankoop van minimaal € 10,00 aan kinder- of jeugdboeken werd het actieboek ‘Top!’ van
Helga Warmels cadeau gegeven.
Op 2 oktober vond een voorleesmiddag plaats voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, waarbij het
samenlees-prentenboek ‘Ren, juf Ren!’ van Corien Oranje en Marja Meijer werd voorgelezen. Dit
boek was tijdens de Kinderboekenmaand voor slechts € 4,95 verkrijgbaar. Tijdens de
voorleesmiddag werd gezorgd voor drinken en iets lekkers.

Week van de Christelijke Muziek
Tijdens de Week van de Christelijke Muziek, van 9 t/m 16 november, stond christelijke muziek
van eigen bodem in de schijnwerpers, zowel in de boekhandel als in de media.
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1.2 Acties
Opruiming
In februari zijn de boekenkasten opgeruimd. De verouderde en licht beschadigde boeken zijn
met korting aangeboden op de aanbiedingenplank.

Kerstpakketten
Vanwege de crisis is een kerstpakkettenactie georganiseerd. Iedereen kon van 7 t/m 21
december zijn/haar eigen kerstpakket en houdbare levensmiddelen inleveren bij De Fontein.
Ook konden briefjes worden ingeleverd met naam, adres en gezinssamenstelling van mensen in
de buurt die een extraatje goed konden gebruiken.
In de week voor Kerst konden meer dan 30 kerstpakketten worden bezorgd bij mensen met een
krappe beurs.

1.3 Activiteiten
Optredens Rosa Linda
Rosalinda van Dijkhorst heeft onder de naam ‘Rosa Linda’ twee miniconcerten gegeven. Deze
vonden plaats op de zaterdagmiddagen 8 juni en 14 september. Het eerste concert stond
speciaal in het teken van haar nieuwe cd ‘Essence of life’.

Signeersessie en optreden
Op zaterdagmiddag 9 november kwamen Dénise Oortwijn en Trianka van der Weerd naar De
Fontein. Dénise vertelde over, droeg voor uit en signeerde haar boek ‘Een Zot voor God’. Trianka
heeft gedichten van Denise Oortwijn op muziek gezet en heeft hiermee opgetreden.

2 Cursussen & workshops
Workshops mixed media collages
Op donderdag 17 januari en dinsdag 19 november organiseerde kunstenares Mathilda Slings
workshops Mixed Media Collage, een combinatie van schilderen en scrapbooken. De
deelnemersbijdrage bedroeg € 12,50 inclusief canvasdoek, verf en andere materialen, koffie
en/of thee. Deelnemers konden ook hun eigen materiaal meenemen om te verwerken.

Groene workshop vrouwenwerkgroep
Op maandagavond 25 maart hield de vrouwenwerkgroep een ‘groene’ workshop. Bijgestaan door
een deskundige werden werkstukken van takken, bloemen en andere natuurlijke materialen
gemaakt. Hierin werden elementen verwerkt met een verwijzing naar Pasen. De
deelnemersbijdrage bedroeg € 17,50 inclusief materialen en koffie/thee.

3 Toerustingsavonden
Jongerenbijbel HSV
Op 29 november werd een avond gehouden over de Jongerenbijbel in de Herziene
Statenvertaling. Ds. Bernard van Vreeswijk gaf tekst en uitleg bij deze nieuwe Jongerenbijbel.
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4 Kinderwerk
Oppasuurtjes boven de Fontein
In 2013 hebben er weer oppasuurtjes boven De Fontein plaatsgevonden. De kinderen konden
komen van 09.30 tot 12.00 uur en er was ruimte voor 5 tot 6 kinderen per ochtend.

5 Commissies en werkgroepen
De PR-commissie bestond in 2013 uit: Annet van der Zwaan, Jan Mensink, Marianne van der
Helm.
Bert Reinds verzorgde in 2013 twee columns die op de site verschenen.
Ook zijn er vier nieuwsbrieven opgesteld en per e-mail verspreid. Deze nieuwsbrieven zijn terug
te vinden op de website van De Fontein.
De vrouwenwerkgroep bestond in 2013 uit: Gerda van Dijk, Henriette Eikelboom, Hanneke
Meijer, Alice Schoonhoven en Jet Zieleman.

6 Bestuur
Leden
In 2013 bestond het bestuur uit zes leden: Erik Brink (voorzitter), Freddy Kist (penningmeester),
Magda Willemsen (fondsenwerver), Jeanine Zwiggelaar (secretaris), Gerda van Dijk (schaduwlid)
en Gerda Post (schaduwlid).

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2013 zes bestuursvergaderingen gehouden.

7 Bestuurswijziging
In het najaar 2013 hebben de volgende bestuurswijzigingen plaats gevonden:
Erik Brink is afgetreden en opgevolgd door Klaas Klaver.
Toegetreden zijn Erik van der Velde, Delien Havinga en Riet van de Brink.
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8 Ondertekening bestuursleden
Voorzitter Klaas Klaver

Datum:

Handtekening:

Te:

Secretaris

Datum:

Handtekening:

Te:

Penningmeester Freddy Kist

Datum:

Handtekening:

Te:

Fondsenwerver Magda Willemsen

Datum:

Handtekening:

Te:

Schaduwlid Gerda Post

Datum:

Handtekening:

Te:

Schaduwlid Gerda van Dijk

Datum:

Handtekening:

Te:

Aldus vastgesteld op bestuursvergadering te Hattem op 10 december 2014.
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