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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 5 t/m 15 maart was er de Week van het Christelijke Boek. Auteur Lisette van der Heg 
schreef hiervoor het actieboek ‘Later’. 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 Verteller was voor € 2,99 verkrijgbaar in de winkel. 

Boekbespreking voor Pasen 

Reina Folkerts heeft in de 40 dagen tijd voor Pasen een boekbespreking gedaan. 

Christelijke Film-10-daagse 

Van 2 t/m 14 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 Letter Writer’ cadeau gegeven. 

Boekpresentatie 

In het voorjaar is er een boekpresentatie van verhalenbundel van beginnende schrijvers 
georganiseerd. 

Hoogspanning 

Sinds een paar jaar staan in de maand juni in de christelijke boekhandels thrillers, 
fantasyboeken en spannende romans extra in het zonnetje met de actie ‘Hoogspanning’. Bij 
aankoop van één van deze actieboeken kregen de klanten het Actieboek cadeau. Dit jaar was 
het actieboek ‘Martelaarslied’, geschreven door bestseller Ted Dekker. 

Kinderboekenmaand 

Dit jaar vond de 20e Kinderboekenmaand plaats van 1 t/m 31 oktober. De Kinderboekenmaand 
had als thema ‘In de wolken?’ over feesten en het gevoel in de wolken te zijn. 
Er waren drie actieboeken die inhaken op dit thema voor de onder-, midden- en bovenbouw.  

Week van de Christelijke Muziek 

Tijdens de Week van de Christelijke Muziek, van 10 t/m 15 november, stond christelijke muziek 
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van eigen bodem in de schijnwerpers, zowel in de boekhandel als in de media. 

 

1.2 Activiteiten 

De langste dag van Hattem 

Op de langste dag van Hattem is er buiten de winkel een optreden geweest van Paul Cherryseed 
(zanger) 

Kinderkledingbeurs 

In september / oktober is er een kinderkledingbeurs georganiseerd. 

BHV herhalingscursus 

Op de eerste verdieping is een BHV herhalingscursus georganiseerd voor ondernemers. 

Concert  

7 november is er een concert georganiseerd met Sharon Kips en koor Grace & Glory o.l.v. Talitha 
Nawijn.  

Kunstmarkt 

Tijdens de Hattemse Kunstmarkt is er voor de kinderen de theatervoorstelling “Molletje” 
georganiseerd. Deze werd boven de winkel gespeeld. 

Oppasuurtjes 

Buiten de schoolvakanties om, zijn er wekelijks oppasuurtjes georganiseerd op de 
donderdagochtend.  

Connectgroepen 

Wekelijks hebben connectgroepen gebruik gemaakt van de bovenverdieping. De connectgroep 
richt zich op jongeren.  

Fonteinstand 

De fonteinstand heeft op de volgende plekken gestaan: 

- Bijbelmarathon najaar in de Andreaskerk 
- tijdens Veluwse mannendag in Wezep januari 

- in Emmauskerk tijdens avond over het kinder/jeugdwerk PKN 

Kerstpakketten 

Vanwege de crisis en de vele mensen in nood is er dit jaar opnieuw een kerstpakkettenactie 
georganiseerd. Iedereen kon tot 20 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 75 kerstpakketten worden bezorgd bij mensen met een 
krappe beurs. 
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2 Cursussen & workshops 

Vrouwenwerkgroep  

Er zijn in 2014 drie creatieve workshops gehouden voor vrouwen, te weten: 

 2x creatieve workshop; 

 1x lezing/workshop met Rosaline Ratering over gezond leven vanuit Bijbels perspectief in de 
Emmauskerk. 

 

Bemoedigingsavond 

Er is een bemoedigingsavond met Denise Oortwijn en Trianka van der Weerd georganiseerd voor 
alle vrijwilligers. 

 

3 Kinderwerk 

Oppasuurtjes boven de Fontein 

In 2014 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.   

4 Commissies en werkgroepen 

De PR-commissie bestond in 2014 uit: Annet van der Zwaan, Jan Mensink, Marianne van der 
Helm. 

Ook zijn er vier nieuwsbrieven opgesteld en per e-mail verspreid. Deze nieuwsbrieven zijn terug 
te vinden op de website van De Fontein. Tevens is er een start gemaakt met een nieuwe website 
welke live is gegaan in 2015. 

De vrouwenwerkgroep bestond in 2013 uit: Gerda van Dijk, Henriette Eikelboom, Hanneke 
Meijer, Alice Schoonhoven en Jet Zieleman. 

5 Bestuur 

Leden 

In 2014 bestond het bestuur uit de volgende leden: Klaas Klaver (voorzitter), Freddy Kist 
(penningmeester), Magda Willemsen (fondsenwerver), Erik ter Velde (fondsenwerver) Jeanine 
Zwiggelaar (secretaris), Delien Havinga (algemeen lid), Riet van de Brink (algemeen lid), Gerda 
van Dijk (schaduwlid) en Gerda Post (schaduwlid).  

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2014 zes bestuursvergaderingen gehouden. 
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6 Bestuurswijziging 

 

Afscheid genomen van:  

 Magda Willemsen heeft in mei afscheid genomen van het bestuur; 

 Jeanine Zwiggelaar heeft in juni afscheid genomen van het bestuur. 

 

Nieuwe leden: 

 Delien Havinga en Riet van de Brink zijn begin 2014 lid geworden als algemene leden van het 

bestuur;  

 Klaas Klaver is begin 2014 lid geworden van het bestuur en neemt de rol van voorzitter op 

zich; 

 Erik ter Velde is eind 2013 lid geworden van het bestuur als fondsenwerver; 

 Leo van der Worp is in december lid geworden van het bestuur en neemt de rol van 

secretaris op zich. 
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