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Jaarverslag activiteiten stichting De Fontein 2017 

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. 

De Fontein bestaat dit jaar 17 jaar. 

Winkel 

Naast dat er in de winkel boeken, cd’s, geschenken, dvd’s en kaarten worden verkocht, is de winkel een 
ontmoetingsplek waar men altijd vrij kan binnenlopen. Men kan genieten van een gratis lekker kopje koffie 
of thee. Op deze manier wil De Fontein mensen welkom heten en een gesprek aangaan. Op deze manier 
zien we wekelijks dat we mensen een hart onder de riem kunnen steken of kunnen bemoedigen, mensen 
willen soms graag praten en de Fontein is hiervoor een prima plek! In het winkelcentrum van Hattem zijn er 
nog weinig winkels met een toilet, De Fontein stelt haar toilet graag beschikbaar, waardoor het zelfs 
voorkomt dat andere winkeliers haar klanten doorverwijzen naar De Fontein. We helpen ze graag en maken 
graag een praatje. 

1. Speciale thema's 

Week van het Christelijke Boek 

Vanaf 21 maart was er de Week van het Christelijke Boek. Bij aankoop van minimaal € 12,50 aan boeken 
werd het actieboek “Afspraak in Portugal” 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. De bijbehorende dvd “The `Saviour” was voor € 2,99 
verkrijgbaar in de winkel. 

Maand van de Christelijke Film 

Mei was de maand van de Christelijke film. Hierbij stond de christelijke film centraal in de christelijke 
boekhandel. Bij aankoop van minimaal € 12,50 aan dvd’s werd de dvd ‘Vindication’ cadeau gegeven. 

Vier de Zomer 

Dit jaar werd voor de derde keer thema “Vier de Zomer” georganiseerd vanuit het BCB. In Juni en Juli kreeg 

men bij aankoop van een van de 12 zomertoppers, een gratis boekje . 

Kinderboekenmaand 

Dit jaar vond de 23e Kinderboekenmaand plaats. De Kinderboekenmaand had als thema ‘Bibbers in je buik”’. 
Er waren drie actieboeken die inhaken op dit thema voor de onder-, midden- en bovenbouw.  
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1 Activiteiten 

Workshops 

In Q1 zijn er drie geslaagde workshops geweest: 

 Bible Journaling – Bijbel kleuren en beschrijven (15 februari) 

 Hand Lettering – moderne caligraferen (21 maart) 

 Workshop over gezond eten ook vanuit de Bijbel (2 maart). 
De opkomst was goed en lag rond de 10 personen per workshop. 

De langste dag van Hattem 

Op de langste dag van Hattem was de winkel extra lang open (tot 20:00uur). Er was er een kraam voor de 
winkel met veel leuke aanbiedingen! 

Activiteiten voor vrijwilligers 

 Op 26 juni was er een gezellige avond voor de vrijwilligers met een quiz. 

 2 november is er een avond voor vrijwilligers georganiseerd, alle vrijwilligers waren uitgenodigd. Jaap 
Westrik van Ecovata was uitgenodigd om iets te delen. 

Voorleesmiddagen in de fontein  

 Voor kinderen vanaf 4 jaar elke woensdagmiddag voorlezen en/of spelletjes 

 Voor kinderen 8 jaar of ouder werd elke woensdagmiddag vanaf de Kinderkletshoek georganiseerd.  

 In de Kinderboekenmaand geven we kinderen extra veel aandacht. Woensdag 4 oktober konden 
kinderen van 4 jaar en ouder luisteren naar een mooi verhaal.   

 

BHV herhalingscursus 

BHV cursus georganiseerd op maandag op 19 november, dit is een mooie kans om andere ondernemers te 
spreken.  

Boek signeren 

Mirjam Karssen heeft op 25 november een boeken signeersessie gedaan in De Fontein. 

Gebedsavonden in de Fontein 

Vanaf najaar 2016 is er een interkerkelijke gebedsgroep in de Fontein, bidden voor Hattem. Dit wordt om de 
twee weken georganiseerd op een donderdagavond. Ook in 2017 heeft dit plaatsgevonden. 

Fonteinstand 

De fonteinstand heeft op de volgende plekken gestaan: 

- Mannendag in Wezep (4 februari) 
- Langste dag (juni) 
- Kerstmarkt (dec.) 

Kerstpakketten 

Dit is elk jaar een van de belangrijkste activiteiten van De Fontein. Vanwege de vele mensen in nood is er dit 
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jaar opnieuw een kerstpakkettenactie georganiseerd. Iedereen kon 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.  

De kerspakkettenactie is een initiatief van de Fontein, maar wordt gesteund door diverse kerken in Hattem, 
individuen, maar ook bijvoorbeeld “Op Koers”, Vluchtelingenwerk, Lions. 

In de week voor Kerst konden wederom 107 kerstpakketten (evenals in 2016) worden bezorgd bij mensen 
met een krappe beurs.  

 

Commissies en werkgroepen 

De PR-commissie bestond in 2017 uit: Annet van der Zwaan, Jan Mensink, Gerlinda Kwakkel. 

Bestuur 

Leden 

In 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden: Klaas Klaver (voorzitter), Luuc Teuben 
(penningmeester), Erik ter Velde (fondsenwerver), Leo van der Worp(secretaris), Delien Havinga (algemeen 
lid), Riet van de Brink (algemeen lid), Gerda van Dijk (schaduwlid) en Gerda Post (schaduwlid).  

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2017 vier bestuursvergaderingen gehouden. 

 

Bestuurswijziging 

Er zijn geen wijzigingen in het bestuur geweest in 2017. 
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Ondertekening bestuursleden 

Voorzitter Klaas Klaver Datum: 

Handtekening: 
 
 

Te: 

 

Secretaris Leo van der Worp Datum: 

Handtekening: 
 
 

Te: 

 

Penningmeester Luuc Teuben Datum: 

Handtekening: 
 
 

Te: 

 

Fondsenwerver Erik ter Velde Datum: 

Handtekening: 
 
 

Te: 

 

Algemeen lid Riet van de Brink Datum: 

Handtekening: 
 
 

Te: 

 

Algemeen lid Delien Havinga Datum: 

Handtekening: 
 
 

Te: 

 

Schaduwlid Gerda Post Datum: 

Handtekening: 
 
 

Te: 

 

Schaduwlid Gerda van Dijk Datum: 

Handtekening: 
 
 

Te: 

 
 
Aldus vastgesteld op bestuursvergadering te Hattem op ________________________. 
 


