Jaarverslag 2020

Aantal bezoekers

370

van 1-1-2020 tot 13-3-2020 en van 2-6-2020 tot 23-12-2020

excl. activiteiten

Activiteiten
Nieuwe workshops/activiteiten
- Yoga 1x per maand
- Biodanza 1 sessie
- Voetreﬂex therapie 2 sessies
- Mindful ﬁetsen 2 sessies

Bestaande activiteiten
- Mindful wandelen 3x per maand
- Lunch 1 x per maand in 2020 (2 keer)
- Spelen en Delen 5 sessies
- Handwerken 1 x per maand
- Spreekuur mamacare 3 sessies

Workshops
- Schilderen 1 x per maand
- Reiki 1 x per maand (1 sessie)
- Schrijven helpt (5 keer)
Wereldkankerdag: 4 februari 2020
Workshop samen met ZGT locatie Hengelo
Alma Inloopershuis
Zilvermeeuw 14
7609 RZ Almelo
Ma t/m do - 10.00-16.00 uur
Vrijdag - 10.00-13.00 uur
Zomervakantie geen sluiting. Beperkte openingstijden, 3 dagen per week open gedurende 4 weken.

Januari
Februari
Maart
Juni
Juli

99
62
19
29
21

Augustus
September
Oktober
November
December

37
37
29
22
15

Aantal vrijwilligers
op 31 december 2020

19
1
1
2
4
1
1

Gastvrouwen/-heren
Administratieve ondersteuning
Boekhoudkundige ondersteuning
Technische ondersteuning
Bestuursleden
Coördinator
Social media- & communicatie
adviseur

Meer Informatie
Net als voor iedereen was 2020 ook voor
het Alma Inloopershuis 2020 een
bijzonder jaar. Na een goede start
werden we in maart geconfronteerd
met de uitbraak van het Coronavirus.
Na elke persconferentie was het steeds
schakelen, wat kan en mag er nog.
Het Alma huis is fysiek dicht geweest
van 13 maart tot 2 juni. In deze tijd
waren we telefonisch voor een gesprek
of via de mail of chat bereikbaar. Ook 1
op 1 wandelen hoorde tot de
mogelijkheden.

Alma Inloopershuis
Zilvermeeuw 14
7609 RZ Almelo
Ma t/m do - 10.00-16.00 uur
Vrijdag - 10.00-13.00 uur
Zomervakantie geen sluiting. Beperkte openingstijden, 3 dagen per week open gedurende 4 weken.

Vanaf juni is het Alma Inloopershuis
binnen de mogelijkheden die de RIVM
richtlijnen bieden, open en konden we
veilig gasten ontvangen. Gasten, ook
nieuwe gasten, wisten ons ook in
Coronatijd te vinden en waardeerden de
steun van de gastvrouwen/-heren in het
1 op 1 contact.
Door KWF “Huis in Actie” actie hebben
we samen KWF Almelo in de 2e helft van
2010 activiteiten kunnen ontwikkelen
zoals de Twente Quiz. De opbrengsten
komen te goede van het Alma Inloopershuis

