Jaarbericht 2018
Schoutenhuis - de Huiskamer van Alphen

Algemeen
Wij kijken met trots terug op een mooi 2018. Het Schoutenhuis heeft weer volop in de belangstelling
gestaan en samen met de medewerkers, cliënten en vrijwilligers kan het Schoutenhuis terugkijken op
een geslaagd jaar. Mede door het gevarieerde aanbod in de lunchroom, die ook wisselt per seizoen,
heeft het Schoutenhuis ruim 11.000 gasten ontvangen.
Wij blijven uitgaan van een bescheiden groei voor de komende jaren waarbij wij op een verantwoorde
manier invulling blijven geven aan de ideële doelstellingen van het Schoutenhuis, cliënten van Ipse de
Bruggen een ‘gewone’ werkplek aanbieden. Sponsoring en fondswerving blijft hierbij van het
allergrootste belang.
Activiteiten
Het Schoutenhuis is van dinsdag tot en met zaterdag geopend. De bedrijven en organisaties vinden
hier hun vergaderlocatie en houden hun zakenlunch. Daarnaast wordt de lunchroom druk bezocht
door het winkelend publiek.
Buiten de normale menukaart is ook veel belangstelling voor de wisselende weekspecials en de high
tea. Ook in de feestmaand september, tijdens de Open Monumenten- en Oldtimer dag werden
speciale gerechten geserveerd. De Jaarmarkt blijft altijd succesvol in de 3e week van september, dan
zijn speciale jaarmarktmenu’s te verkrijgen. Tijdens de 20 van Alphen is het Schoutenhuis altijd een
rustgevende basis voor het bedrijfsleven.
Daarnaast zijn vele activiteiten georganiseerd. Met Valentijnsdag was een grote high tea opgezet.
Rondom de paasdagen was een actie uitgezet waar je kon raden hoeveel paaseieren in de grote
glazen pot op de bar zaten. Ook tijdens de winterfeestmaanden vond iedereen zijn weg naar het
sfeervol versierde Schoutenhuis voor een kerstborrel of kerstlunch.

Het Schoutenhuis verkoopt speciale cadeaubonnen, dit blijft
een leuk geschenk voor gasten die het Schoutenhuis nog niet
kennen of voor trouwe gasten.

Met deze vele activiteiten is het Schoutenhuis zeer actief op facebook, aankondigingen van
weekspecials, koffie van de maand, aanbiedingen, activiteiten en leuke weetjes ontbreken dan ook
niet.

Bedrijfsvoering
Het Schoutenhuis heeft een vaste plek veroverd binnen Alphen aan den Rijn. Een prachtige
lunchroom met heerlijke duurzame gerechten in een monumentaal pand waar gastvrijheid nog hoog in
het vaandel staat. Een unieke combinatie van samenwerken met Stichting Ipse de Bruggen zorgt
ervoor dat cliënten samen met de begeleiders, vrijwilligers en SAB Catering een goed product kunnen
presenteren.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Schoutenhuis blijft zich inzetten om het uitgangspunt
van het Schoutenhuis te waarborgen namelijk dat cliënten van Ipse de Bruggen als gastheer en
gastvrouw onder professionele begeleiding, in samenwerking met SAB catering en met ondersteuning
van vrijwilligers een “werkplek” hebben in het Schoutenhuis en zo midden in de maatschappij staan.
Eind 2018 is een nieuwe keuken gerealiseerd in het Schoutenhuis. Deze nieuwe keuken is mede te
danken door een donatie van Fonds Alphen en omstreken en de Rotary Club Alphen-Woubrugge.

De WMO doet zijn werking, samen met onze trouwe partner Ipse de Bruggen en Tom in de buurt
(Talent Ondersteuning Meedoen), gaan wij vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet en wordt volop
gekeken naar nieuwe mogelijkheden.
Mensen maken het Schoutenhuis

De mensen maken het Schoutenhuis tot wat het nu is. De cliënten met een
lichte verstandelijke beperking hebben van gastvrijheid hun vak gemaakt.
Samen met de begeleiders en de vrijwilligers zijn zij het Schoutenhuis. Op
een doordeweekse dag voor een lekkere kop koffie of een latte machiato,
of een uitgebreide lunch waarbij de weekspecialiteiten een aanrader zijn.

Op aanvraag opent het Schoutenhuis graag haar deuren voor een besloten bijeenkomst als een
bruiloft, een condoleance, een familiebrunch, een gezellig jubileumfeest of een inspirerende
vergadering: “In de Huiskamer van Alphen komt iedereen graag samen”.
Het Schoutenhuis kan niet zonder haar vrijwilligers. Zij ondersteunen het Schoutenhuis op allerlei
gebied. In het restaurant, begeleiding van de cliënten, facebook en ondersteuning van de marketing
en huisvesting. Zij maken het mede mogelijk om de cliënten te laten werken, gasten het naar de zin te
maken en te ondersteunen bij besloten bijeenkomsten. Zij zijn van onschatbare waarde.

Exposities 2018
Gedurende het jaar zijn er weer vele exposities
gehouden in het Schoutenhuis.
Onder leiding van vrijwilliger Arno Klos exposeerde:
De Alphense fotoclub Alphoto, Denise Mol, Atelier Pro
Arte, Rina van de Stouwe, Jaap Koetje, Bart van
Iersel, Marco van der Laan, Elleke van Essen, Ien
Hazebroek-Buijs, Hellouisa-Maria Sint Jago en Fred
Peters.

Sponsoring en fondswerving
Woonforte doneerde in 2018 een bijdrage die wordt gebruikt voor maatschappelijk activiteiten. Zo is
het Schoutenhuis op maandagen beschikbaar gesteld voor taalcursussen voor statushouders en
administratieve ondersteuning (papierwinkel) en vindt door bewonerscommissies vergaderingen in het
Schoutenhuis plaats. Ook is het Schoutenhuis breed toegankelijk voor het Alphens publiek.
Het Schoutenhuis rekenen op de hartelijke ondersteuning van partners, vrienden, sponsoren en
donateurs.
Daarnaast wordt door fondsenwerving jaarlijks een mooie bijdrage verkregen. Vele fondsen dragen
het Schoutenhuis een warm hart toe
Met deze bijdragen, financieel of anderszins, blijft het mogelijk om mensen met een lichte
verstandelijke beperking een werkplek aan te bieden midden in de maatschappij, en daar blijven wij
ons voor inzetten!
Speciale dank aan: Woonforte, Ipse de Bruggen, SAB Catering, Blanksma Dienstverlening, Fonds
Alphen en Omstreken en de Rotary Club Alphen-Woubrugge.
Ook een speciaal woord van dank aan al onze overige sponsoren en fondsen!
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