JAARVERSLAG 2019
STICHTING STILTEPLEK
DRONTEN
Met gepaste trots presenteert het bestuur van de Stichting Stilteplek Dronten haar eerste
jaarverslag. Het jaar 2019 kan worden gekenmerkt als het voorbereidingsjaar, voorafgaand aan de
daadwerkelijke ingebruikname van de stilteplek. We kijken terug op een mooi jaar. Bij tijd en wijle
kwamen vragen op als ‘hoe moeten we dit aanpakken?’ en ‘kan dit zo?’, maar altijd werd een
oplossing gevonden. Dat blijkt wel uit de metamorfose die de kale benedenruimte van de
Ludgerustoren heeft ondergaan. Alle inspanning zal beloond worden als straks, naar verwachting in
het voorjaar van 2020, de opening kan plaats vinden.
We zetten de activiteiten op een rijtje:
•

•

•
•

•

•

•

•

Op 11 juni is de bruikleenovereenkomst met de gemeente Dronten, eigenaar van de
Ludgerustoren, vastgesteld en getekend. Deze overeenkomst maakte het mogelijk om de
stilteplek vorm te geven en garandeert het gebruik er van voor de komende jaren.
De werving van sponoren ging van start. Dat leverde een substantiële bijdrage op van het
Coöperatiefonds Rabobank Flevoland, van de Commissie Rentebaten Regionale Gelden van
de Protestantse Kerk in Nederland en van een niet nader te noemen stichting. Ook ontvingen
we enkele giften van kerken uit de omgeving en van particulieren.
De aanvraag om aangewezen te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is
verzonden.
De website www.stilteplekdronten.nl is ontwikkeld en staat online. Daar staat wat we
beogen en vanuit welke visie. Ook de meer officiële gegevens (beleidsplan, jaarrekening e.d.)
zijn daar in te zien.
De gemeente Dronten heeft zorg gedragen voor de bouwkundige aanpassing van de
benedenruimte van de Ludgerustoren. Vervolgens konden wij in eigen beheer,
gebruikmakend van advies en medewerking van externe professionals, de ruimte verder
inrichten. Een deel van de werkzaamheden (o.a. het schilderwerk) is door vrijwilligers
verricht.
De lokale media hebben meermalen melding gemaakt van de ontwikkelingen rond de
stilteplek. Omroep Flevoland wijdde er op 11 juni (ter gelegenheid van de totstandkoming
van de bruikleenovereenkomst) een nieuwsitem aan. Flevopost, De Drontenaar en De
Stentor hebben korte berichten geplaatst. Dit leverde veel reacties op, die zonder
uitzondering positief waren.
Er is een start gemaakt met het werven van vrijwilligers. Zo kon een werkgroep worden
gevormd, die zich bezig bezighoudt met diverse taken, zoals inrichtingszaken, public relations
en de coördinatie van vrijwilligers. We zijn nog op zoek naar uitbreiding van de
vrijwilligersgroep.
Het bestuur heeft vijftien keer vergaderd, deels samen met de vrijwilligersgroep. Tevens
waren er informele overlegmomenten, evenals veelvuldige WhatsApp contacten.

Aan het einde van het verslagjaar is de inrichting helaas nog niet voltooid.

Het ziet er echter naar uit dat de Stilteplek in het voorjaar van 2020 open gesteld kan worden. Om te
beginnen gedurende een drietal dagen per week. Mogelijk kan dat op termijn uitgebreid worden,
afhankelijk van de toename van het aantal vrijwilligers.
Voorlopig blijft er nóg een wens onvervuld: graag zouden we voor de Stilteplek een kunstwerk laten
maken dat past bij het doel en aandachtige stilte bevordert. Daarvoor ontbreken echter vooralsnog
de financiële middelen.
Als bestuur zijn we dankbaar voor alle medewerking, die we het afgelopen jaar hebben gekregen.
Onze erkentelijkheid gaat speciaal uit naar de gemeente Dronten, die de torenruimte beschikbaar
heeft gesteld en ook mee heeft willen denken en werken.
Bovenal zijn we blij dat er straks ook in Dronten, net als elders in het land, een ruimte is waar de voor
mensen zo essentiële waarde ‘stilte’ aangeboden en beleefd kan worden.
Het bestuur bestond in 2019 uit: Riek van Haeringen, voorzitter
Jan van Boggelen, secretaris
Wim Kooi, penningmeester

