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Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar waarin we elkaar niet-live kunnen ontmoeten. 

 

Hoogtepunt voor Stichting Stilteplek Dronten is de daadwerkelijke 

ingebruikname van de Stilteplek. De op 27 maart 2020 geplande opening is door 

de coronacrisis uitgesteld naar 2 oktober 2020. Wel heeft op die datum de 

praktische openstelling van Stilteplek Dronten plaatsgevonden.  

Het verkrijgen van de ANBI-status is voor het bestuur ook een mijlpaal. 

 

 

De in maart 2020 ingestelde Facebookpagina van Stilteplek Dronten leidt een bloeiend bestaan. Het 

bestuur is Danny Tax Creative dankbaar voor de professionele foto’s die een toevoeging zijn voor 

deze pagina. 

Gedurende het gehele verslagjaar heeft de lokale pers uitvoerig verslag gedaan van het wel-en-wee 

van Stilteplek Dronten.  

 

De werkgroep Stilteplek Dronten heeft zich in 2020 volop bezig 

gehouden met de totstandkoming van de Stilteplek Dronten. Te 

denken valt aan de inrichting en de PR voor de opening. Na de 

officiële ingebruikstelling van Stilteplek Dronten is het 

bestaansrecht van de werkgroep niet meer noodzakelijk. De 

werkgroep is derhalve opgeheven. 

 

De openingstijden van de Stilteplek Dronten zijn door het bestuur vastgesteld op woensdag, vrijdag 

en zaterdag van 9.00 – 17.00 uur. Op vrijwillige basis is de Stilteplek Dronten open tijdens de 

feestdagen. Zowel op de website als op de Facebookpagina communiceert het bestuur over de 

opening of sluiting van Stilteplek Dronten. 

Zes vrijwilligers, waaronder twee bestuursleden, uit de Sleutelbeheergroep zorgen voor het openen 

en sluiten volgens een rooster van de Stilteplek Dronten. In het vierde kwartaal heeft er wisseling van 

vrijwilligers plaatsgevonden.  

Onbekend is het aantal bezoekers van de Stilteplek Dronten. Een bezoekersteller staat dan ook op 

het wensenlijstje van het bestuur.  

In de Stilteplek Dronten bevindt zich een gastenboek. De door de bezoekers daarin opgeschreven 

intenties zijn voor het bestuur stimulerend. Indien de AVG het toelaat, vindt plaatsing van de tekst op 

de Facebookpagina plaats.  



Het bestuur is de sponsors en subsidieverstrekkers zeer erkentelijk voor de ontvangen giften. Zonder 

hen was het niet mogelijk geweest om Stilteplek Dronten te realiseren.  

De coronacrisis lijkt geen belemmering te zijn voor een moment van bezinning bij de bezoekers.  

 

Opening 

 

Oud-burgemeester en initiator Aat de Jonge verrichtte op 2 oktober 

2020 de openingshandeling. Door het schroeven van het bordje met de 

openingstijden naast de toegangsdeur stelde hij de Stilteplek Dronten 

officieel in gebruik. 

 

 

Bestuur 

In maart 2020 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Hierbij is Jan van Boggelen vervangen 

door Bea Mantel. Eind 2020 heeft Peter Berends zich gemeld om het bestuur te ondersteunen. 

 

Het bestuur 2020 

 

Riek van Haeringen, voorzitter  

Bea Mantel, secretaris 

Wim Kooi, penningmeester 
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