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Inleiding
‘Het aanloophuis; een veilig thuis in woelige tijden’ stond onlangs in een 

krant. Dat is wat we willen zijn en waar we het afgelopen jaar ook weer in 

zijn geslaagd dankzij de voortdurende inzet van vele vrijwilligers. Hieronder 

kunt u lezen hoe het ons in 2008 is vergaan door middel van een verslag van 

alle activiteiten die zich in het aanloophuis hebben afgespeeld.

Gasten en vrijwilligers 

Net als in alle voorgaande jaren stond de deur van het aanloophuis in 2008 

weer (bijna) elke dag open. Voor het eerst in het bestaan van het aanloop-

huis is dit echter op één dag niet gelukt. Dit was de dag waarop vrijwil-

ligers en bestuursleden weg waren in verband met een uitje waarover u 

verderop iets kunt lezen. De ‘invalploeg’ had helaas geen sleutel en dus 

geen toegang. Gelukkig was het prachtig weer en de gastheren en de gas-

ten hebben nog even gezellig op de stoep met elkaar staan praten, helaas 

zonder koffie.                                                                                                                        

Op alle dagen van het jaar staan de vrijwilligers klaar 

om de gasten te ontvangen. Dat is geweldig te noe-

men en wij zijn erg blij met deze groep zeer trouwe 

vrijwilligers. Veel gasten weten de openingstijden 

heel goed en staan al voor de deur te wachten. Op 

zaterdag, zondag, maandag en dinsdag gaat het 

aanloophuis om 14.00 uur open tot 17.00 uur en 

op woensdag, donderdag en vrijdag is het aanloop-

huis ook ’s ochtends geopend van 11.00-13.45 uur. 

’s Middags gaan we dan om 14.15 uur open tot 

17.00 uur. Een half uur tussen de middag is het 

aanloophuis gesloten om de vrijwilligers de tijd te 

geven alles weer even op te ruimen en de volgende twee vrijwilligers weer 

aan het werk te laten gaan. Al met al hebben wij iedere week 10 dagdelen 

waarop 2 vrijwilligers dienst draaien en op vrijdag ook nog de crea groep 

waar  2 vrijwilligers werken. Het gaat dus in totaal om 22 vrijwilligers per 

week. Er zijn vrijwilligers die iedere week een dagdeel werken en andere 

werken om de week. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers.                                                                                                                      

In de maanden juli en augustus is het aanloophuis alleen de middagen 

geopend van 13.00-16.00 uur. Ieder jaar is er weer discussie of we nog een 

maand langer alleen ’s middags open moeten zijn omdat veel vrijwilligers 

juist in het voor- of naseizoen op vakantie zijn. Maar tot nu toe is het steeds 

weer gelukt om de andere maanden de normale uren open te zijn.  Het is 
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meestal gewoon heel gezellig in het aanloophuis. Voor nogal wat mensen is 

het aanloophuis een ontmoetingsplek geworden. Sommigen komen haast 

iedere dag en het is min of meer hun huiskamer geworden. Ook schuiven 

steeds andere gasten aan, die wat onregelmatiger komen maar wel bekend 

zijn. Anderen komen binnen en gaan apart aan een tafeltje zit-

ten, lezen de krant of een boek. De één komt altijd ’s ochtends, 

de ander komt alleen ’s middags en weer anderen komen op 

de ochtend èn de middag. De vrijwilligers ofwel de gastdames 

en gastheren voorzien de gasten van koffie en thee met iets 

lekkers erbij en zij gaan bij de gasten zitten om een praatje te 

maken of voegen zich in het algemene gesprek. Veel actuele 

zaken worden er besproken, soms wordt advies gevraagd en 

heel vaak wordt er over praktische zaken gesproken. Al met al 

is het een gezellige boel in het aanloophuis. 

Aantal bezoeken ruim 11.000  Dat is meer 

dan in het jaar 2007 toen het aantal op 10.615 stond. In 2008 

stond de teller op 11.408. Het hele jaar door was het druk. 

Het is heel gewoon dat er meer dan 20 bezoekers per dag-

deel komen en soms zelfs 40. Het zijn veelal bezoekers die 

regelmatig komen maar gelukkig zien wij ook steeds nieuwe 

bezoekers. Soms zien we een bezoeker heel regelmatig, dan 

een hele tijd niet en opeens is hij of zij er weer. Omdat wij voor 

de Gemeente Vlaardingen postadres zijn voor de ‘adreslozen’ 

komt er iedere dag wel een aantal mensen vragen of er post voor hen is. 

Sommigen blijven een tijdje en nemen hun post door; anderen vertrekken 

direct weer. 

Vrijwilligers  In januari 2008 is er weer een basistraining gegeven 

aan een aantal nieuwe vrijwilligers. We kregen niet zoveel aanmeldingen 

maar wij hebben de basistraining gecombineerd met nieuwe vrijwilligers 

voor een aanloophuis in Schiedam en zo was er toch een redelijk grote 

groep. 5 nieuwe vrijwilligers zijn aan de slag gegaan en gelukkig hebben we 

er weer een paar goede mensen bij. Helaas bleek dat 1 van de 5 het werk 

niet bij haar vond passen en zij stopte al heel snel. Tijdens ons evaluatiege-

sprek eind 2008 bleek dat de overige nieuwe vrijwilligers het naar hun zin 

hebben en zich goed op het werk voorbereid voelden door de training. Heel 

snel na de training meldde zich nog iemand aan als vrijwilliger; hij heeft een 

aantal maanden boventallig meegedraaid maar daarna kon hij volwaardig 

meedraaien. Ieder jaar stoppen er vrijwilligers en dat is natuurlijk best jam-

mer. Meestal hebben zij een goede reden om ermee te stoppen: vanwege 
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werk of gezondheid of omdat zij teveel vrijwilligerswerk doen. Helaas was 

een aantal vrijwilligers ernstig ziek; regelmatig wordt er naar hen gevraagd, 

er worden kaarten gestuurd en er wordt een bloemetje gebracht.  Eén van 

deze vrijwilligers is weer helemaal opgeknapt en kon weer komen werken. 

De anderen zijn gelukkig ook aan de beterende hand. Het is gebruikelijk 

dat vrijwilligers die al 10 jaar meedraaien in het zonnetje worden gezet en 

op de nieuwjaarsreceptie een mooi boeket bloemen krijgen. We hebben al 

veel boeketten kunnen geven. Veel van onze vrijwilligers zijn erg trouw aan 

het aanloophuis.                           

                                                                                                   

14-jarig bestaan Op 11 maart 2008 bestond het aanloophuis 14 

jaar. Met een lekkere traktatie bij de koffie en thee hebben wij dit gevierd. 

Op naar het 15 jarig jubileum!

Vrijwilligersavonden Op de vrijwilligersavonden en de trainings-

avond zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Thuisbegeleiding van Careyn. Twee thuisbegeleidsters hebben op deze 

avond verteld wat hun werk inhoudt. Zij proberen in allerlei min of meer 

problematische situaties hun cliënten te ondersteunen; ze proberen naast 

de mensen te gaan staan, te luisteren en samen een weg te zoeken. De 

twee begeleidsters deden hun verhaal enthousiast en wij waren onder de 

indruk.

- Vrijwilligersavond/trainingsavond over armoedebestrijding. Na de 

inleiding over het thema speelden wij met elkaar het budgetspel en 

daarna kregen wij informatie over wat de Gemeente Vlaardingen gere-

geld heeft voor mensen met een minimuminkomen.

- Een avond om met elkaar in gesprek te gaan over het werken in het 

aanloophuis. Over onze ervaringen en hoe we daarmee omgaan. Het 

bestuur bleek echter andere plannen te hebben. Het werd een feest-

avond vanwege het jubileum van onze coördinator. Zij werkt al 10 jaar als 

coördinator. Het werd een prachtig feest waarover u verderop meer kunt 

lezen.

- Bouman/GGZ. Twee medewerkers van Bouman/GGZ, een maatschap-

pelijk werker en een voorlichtings- en preventiemedewerker vertelden 

over hun werk; over het gebruik van drugs en alcohol, het misbruik en de 

verslaving. Maar ook waarom mensen bij hen kunnen aankloppen en hoe 

ze verder geholpen worden.

- Lokaal Zorgnetwerk - afd. Vangnet. Een van de medewerkers vertelde 

wat haar werk inhoudt, hoe zij er voor mensen, vaak ‘zorgwekkende zorg-

mijders’ kunnen zijn. In samenwerking met allerlei instanties proberen zij 

deze mensen weer op de rails te krijgen. 

GL - Jaarverslag '08.indd   4 09-06-2009   10:07:59



De Groene Luiken 5

Op deze vrijwilligersavonden komen tussen de 20 en 25 vrijwilligers. In het 

begin van 2008 heeft het bestuur een enquête gehouden onder de vrijwil-

ligers over de opzet van de vrijwilligersavonden. De uitslag van de enquête 

gaf aan dat de opzet tot nu toe goed is. Waardering werd uitgesproken voor 

de diverse thema’s die tijdens deze avonden werden behandeld. In principe 

gaan we dus op dezelfde voet verder.

14 mei 2008 - Feest  Feest vanwege het 

10-jarig jubileum van onze coördinator. Een feest was 

georganiseerd zonder dat de coördinator er iets van afwist. 

Toen zij binnenkwam rond half acht ’s avonds, zat het hele 

aanloophuis al vol met vrijwilligers, bestuursleden en een 

aantal genodigden. Wat een verrassing! Het werd een heer-

lijke avond met taart, toespraken, gedichten, zang, prachtige 

cadeaus, veel lieve woorden en nog een drankje en een 

hapje. Het bestuur overhandigde haar een broche ook te 

gebruiken als hanger in de vorm van ons huis. Erg mooi en 

de bedoeling is dat alle vrijwilligers die 10 jaar (of langer) 

meewerken zo’n mooie hanger krijgen als dank. Ook werd 

een prachtig schilderij overhandigd 

gemaakt door Piet Oostveen. Het 

is een aquarel van de entree van 

het aanloophuis. 

Coördinator

Anneke v.d. Graaf
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Uitje naar Den Haag Op zaterdag 11 oktober vertrokken 

ruim 30 vrijwilligers (inclusief een aantal bestuursleden) naar Den Haag. 

Er werd daar een bezoek gebracht aan het aanloophuis ‘De Paardenberg’. 

Het buurt- en kerkhuis De Paardenberg staat midden in de wijk Transvaal 

waar de hele wereld woont! Het is een initiatief van de PKN-wijkgemeente 

Juliana/Valkenboskerk en een project van STEK - voor Stad en Kerk - in Den 

Haag. Het was een hartelijke ontvangst met koffie, thee en koek. Men 

wil in deze gemengde wijk een plek zijn waar mensen zich op hun gemak 

voelen omdat er respect is voor elkaar en waar je dingen kunt doen waar je 

goed in bent en waar je nieuwe dingen kunt proberen.  Iedereen is welkom, 

gelovig of zoekend, rijk of arm, opvallend of bescheiden, uit Nederland of 

een ander land, pechvogels of bofkonten. Er worden veel activiteiten geor-

ganiseerd o.a. samen eten, cursussen Nederlandse taal, tweedehandskle-

dingwinkel, inloop, inloopspreekuur, uitdeelpunt voedselbank, internationale 

vrouwengroep, enz. Na dit bijzondere bezoek zijn we doorgereisd via de 

Scheveningse boulevard naar Madurodam. Daar hebben wij eerst gezamen-

lijk geluncht en toen was het tijd voor een bezoekje aan Madurodam. Het 

was prachtig weer en iedereen genoot van dit bezoek. Daarna met de tram 

en trein weer terug naar Vlaardingen. Een heerlijke dag en heel leuk om zo 

met elkaar op pad te zijn en elkaar wat beter te leren kennen.

Crea-ochtend Iedere vrijdagochtend is er de crea ochtend. Gelukkig 

zijn er steeds nog vrijwilligers die op deze ochtenden de bezoekers begelei-

den of iets nieuws aanbieden om te maken. Het is heel bijzonder om te zien 

wat voor leuke dingen ze maken. Het is gezellig, kopje koffie en vaak ook iets 

lekkers erbij (het komt nogal eens voor dat iemand trakteert) en lekker bezig 

zijn. Voor Pasen en ook voor Kerst wordt iets speciaals gemaakt om het aan-

loophuis op te vrolijken. Meestal komen er 10-15 bezoekers per ochtend.

Uitje Madurodam
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Kerst 2008 De sfeer op de beide kerstdagen was heel goed en de 

ruim 35 bezoekers hadden het erg naar hun zin. Zoals gebruikelijk waren er 

traktaties bij de koffie en was er soep en broodjes. Op 1e Kerstdag heeft 

de familie Van Aperen voor de muziek en zang gezorgd en dit viel weer 

heel erg in de smaak. Op 2e Kerstdag is er een verhaal voorgelezen en ook 

dat was geslaagd. Het aanloophuis had veel kerstpakketten ontvangen en 

de spullen uit deze kerstpakketten werden onder de bezoekers verdeeld. 

Bakker Hazenberg had net als vorige jaren voor heerlijk gebak en broodjes 

gezorgd zodat er voor iedereen genoeg te eten was. 

Postadres Het aantal postadressen dat bij ons geregistreerd 

staat, is inmiddels ruim 50. Iedere dag komen er wel een paar 

mensen vragen of er post voor hen is. Sommigen komen binnen en 

vertrekken met hun post direct weer, anderen gaan er even bij zitten 

en bekijken hun post terwijl ze een kopje koffie krijgen. Vaak wordt 

aan de vrijwilligers gevraagd of ze iets kunnen uitleggen of verduide-

lijken omdat in ambtelijke stijl geschreven brieven niet altijd duidelijk 

zijn. Nog steeds denken mensen dat ze direct bij ons een postadres 

kunnen krijgen en ook diverse instanties sturen mensen naar ons 

toe. Wij kunnen ze helaas niet direct helpen want ze moeten zich bij 

de gemeente Vlaardingen melden. Daar wordt hun aanvraag beke-

ken en als alles in orde is, wordt het geregistreerd. Soms is dat wel 

frustrerend voor de aanvragers omdat ze het idee hebben van het 

kastje naar de muur gestuurd te worden. In het aanloophuis is een 

speciale kast ingericht voor de post en soms is de ruimte te klein 

voor alle post. Regelmatig wordt geprobeerd met iemand van de 

gemeente Vlaardingen over het postadres te communiceren, maar 

dat is niet zo makkelijk te bewerkstelligen. We vragen regelmatig 

om meer aandacht hiervoor.

Bijzondere activiteiten
Soepmiddagen Iedere 1e zondag van de maand is er soep met 

brood. Vele liters soep worden  iedere maand door vrijwilligers gemaakt 

en de soep gaat altijd tot de laatste druppel op! De gasten genieten er 

zichtbaar van en het is inmiddels algemeen bekend. Het is meestal druk op 

zondag en op de soepmiddagen komen gemiddeld 35 mensen. Regelmatig 

komt het voor dat we in het aanloophuis broodjes of soep aangereikt krij-

gen. Dat is dan over van een lunch of maaltijd elders en het is toch heel leuk 

dat men de weg weet naar het aanloophuis. Alles gaat daar altijd op!

Groene Luiken
een haven aan de kade

(in acrostichon)

Groene ogen kijken minzaam                                                                                                                       

Rond, hoe vloten zeer gedreven                                                                                                             

Op jacht gaan naar de duurste vis                                                                                                                              

En leven slaan uit leven. 

Nieuwe reders sturen schepen                                                                                                             

Echter brodeloos op stranden,                                                                                                                  

Laden nutverloren ruimen                                                                                                                           

Uit, en breeuwen alle wanden.

Ieder maatje dat van boord moet                                                                                                                 

Krijgt naar waardige gebruiken                                                                                                                      

Een gehoor en warme vriendschap                                                                                                                     

Na genoeg om te ontluiken.

Look J.
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Open Podium middag Op 10 december is er weer een open- 

podium-middag georganiseerd. Via persberichten zijn anderen dan onze 

gasten erover geïnformeerd en uitgenodigd en op deze middag kwamen 

3 dichters hun gedichten voordragen. Mooie en leuke gedichten die weer 

eens voor andere gesprekken zorgden in het aanloophuis. 

Mantelzorg Inn  Door Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg 

Noord wordt iedere 2e dinsdag van de maand een Mantelzorg Inn georga-

niseerd in het aanloophuis De Groene Luiken. De mantelzorgconsulente 

voor Vlaardingen houdt de mantelzorgers op de hoogte van deze ochten-

den en nodigt enkele keren per jaar o.a. ook pedicures uit 

om de mensen wat extra te verwennen. Deze ochtenden 

worden bezocht door ongeveer 20 mensen en het zijn 

gezellige ochtenden waar de aanwezigen kunnen genieten 

van een heerlijk kopje koffie met een lekker koekje en met 

elkaar in gesprek kunnen gaan.

De Dag van de Dialoog Het aanloophuis 

deed weer mee aan de dag van de dialoog. Op 7 november 

kwamen mensen met een heel verschillende achtergrond 

bij elkaar om de maaltijd te gebruiken en over het thema 

te spreken. 

Regionale bijeenkomsten van inloop-
huizen in Zuid-Holland Twee bijeenkomsten 

zijn in 2008 gehouden. De eerste bijeenkomst werd 

gehouden op maandag 5 mei in het Boerderijtje in Rhoon. 

Gespreksonderwerpen waren ondermeer: hoe gaan we verder 

zonder de steun vanuit het RDC (regionaal dienstencentrum 

van de PKN); hoe gaan we om met roken in onze huizen; de 

WMO en de mogelijke ondersteuning vanuit netwerk DAK. 

Netwerk DAK is een fusie van drie netwerken: Urban Mission, 

Landelijk Oecumenisch Platform Drugs- en Straatpastores 

en Inloop Centra Beraad. De tweede bijeenkomst werd in 

Schiedam gehouden op 27 oktober en het thema was ‘Zonder 

vrijwilligers kan het niet’. Over dit onderwerp werd uitgebreid gesproken.                                                                                                                  

Op deze bijeenkomsten zijn meestal 12-15 inloophuizen present met 1 of 

meerdere medewerkers. Het is altijd leuk om te horen hoe andere huizen 

werken. Verder werd aandacht besteed aan wat wij van het nieuwe netwerk 

DAK verwachten. Bij de voorbereiding van deze beide bijeenkomsten was 

onze coördinator betrokken. 

Jij en Ik
 
Uit de donkere tunnel 

kwamen wij

jij en ik.

naar het licht

om in geborgenheid 

verder te gaan.

Jij werd verblind

kon niet verder

verlangde terug,

naar de duisternis.

De wereld van je zelf,

geschapen als jouw decor.

Lege stilte.

 

Zonder jou

in de wereld

is dit niet

mijn wereld.

 

Margreet van Beurden

GL - Jaarverslag '08.indd   8 09-06-2009   10:08:04



De Groene Luiken 9

Armoedeconferentie van de Gemeente Vlaar-
dingen Op 19 november organiseerde de gemeente Vlaardingen weer 

een armoedeconferentie, deze keer met het thema ‘In Vlaardingen doen 

alle kinderen mee’. Hoewel er in het aanloophuis nauwelijks kinderen 

komen, is het toch van belang dat wij weten wat er allemaal geregeld is 

vanuit de gemeente voor (gezinnen met) kinderen. Op die manier kunnen 

wij onze gasten toch goed informeren.

Contacten We hebben goede contacten met o.a. het DAC  

(Dagactiviteitencentrum) aan de Schiedamseweg, met het RIAGG, met 

Bouman/GGZ. Als wij ons erg zorgen maken om een gast, dan gebeurt het 

een enkele keer dat contact wordt opgenomen met een instantie. Als we 

vragen hebben, kunnen we bij diverse instanties in Vlaardingen terecht. 

Met de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeente hebben wij wat 

meer contact; natuurlijk betreffende de mensen met een postadres. Na 

een uitnodiging aan de nieuwe wethouder V.d. Zwan om kennis te komen 

maken met het aanloophuis is hij in juli op bezoek geweest en hebben wij 

over diverse zaken gesproken.

Overzicht aantal bezoekers

0
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Totaal bezoekers

Totaal aantallen 

ochtend 1.967

middag 8.780

crea 464

expo 197

totaal 11.408
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Exposities  Er zijn dit verslagjaar 9 tentoonstellingen 

gerealiseerd waarvan 6 exposities met een officiële opening. De expositie-

commissie is versterkt met de komst van Maarten van Berghe die al vrijwil-

liger was. Hij ondersteunt vooral op technisch gebied.

Voor een opening wordt een bedrag van € 50,- gevraagd als tegemoet-

koming in de onkosten, zoals gebruik van de ruimte, licht/verwarming, er 

wordt koffie en thee geschonken en serviesgoed ter beschikking gesteld. 

Bij verkoop van werk(en) komt 10% van de opbrengst ten bate van het 

aanloophuis.

Publiciteit  Regelmatig wordt een praatje gehouden voor 

omroep Vlaardingen tijdens de uitzending van Kerk en Samenleving. De 

bedoeling is ons aanloophuis nog bekender te maken en te vertellen over 

de openingstijden en dat alle mensen welkom zijn. Op vrijdag 15 februari 

was er een interview voor de radio bij ‘Jan van Leeuwen op de koffie’. 

Het was een leuk gesprek waar veel informatie werd gegeven. In maart 

kwam TV Vlaardingen op bezoek in het aanloophuis voor opnames 

en interviews voor een speciaal item.  De opnames zijn in april een 

week lang uitgezonden en er kwamen veel reacties op. Om verder 

in beeld te blijven en te komen adverteert het aanloophuis iedere 3 

weken in Groot Vlaardingen. Bezoek ook eens onze website, te vin-

den op www.degroeneluiken.nl. Onze webmaster Anja Hoogewerff 

houdt alles prima bij. Er staat uiteraard algemene informatie op maar 

er wordt ook aandacht besteed aan speciale activiteiten, zoals de 

viering van het 10-jarig jubileum van onze coördinator. Verder pro-

beren we als bestuur voor elke bestuursvergadering nauwlettend naar de 

website te kijken om te bezien of alle informatie nog juist is.                                                                                                           

Gerealiseerde tentoonstellingen

1. 28-01-’08  -  10-03-’08 Gerry v.d.Heijden en Marga Tammes met acryl en olieverf 

2. 10-03-’08  -  21-04-’08 Diana Geelhoed met volkspatronenkunst 

3.  21-04-’08  -  02-06-’08 Erik en Manja Herstel met foto’s en gedichten 

4.  02-06-’08  -  14-07-’08 Janny Kiksen met acryl en pastelkrijt 

5.  14-07-’08  -  25-08-’08 Klaas Burger en Ton Delfos met foto’s 

6.  25-08-’08  -  06-10-’08 Regenwoudtentoonsteling van fam. Schuddeboom 

7.  06-10-’08  -  10-11-’08 Anneke Klein met geschept papier en foto’s 

8.  10-11-’08  -  15-12-’08 Idem 

9.  15-12-’08  -  26-01-’09 Schildersclub ‘Centaur’, thema: ‘Groene Luiken’ 
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Overige zaken
Bestuur De bestuurssamenstelling is nog steeds hetzelfde.  

Bezoek Een deel van de gemeenteraad van Vlaardingen heeft op 11 

september een bezoek aan het aanloophuis gebracht. Het komt nog steeds 

voor dat mensen het aanloophuis niet kennen ondanks ons 14-jarig bestaan. 

Kennismaking met enerzijds de ruimte en anderzijds al onze activiteiten 

wordt vaak als verrassend ervaren. 

Financieel verslag

Exploitatierekening 2008 en begroting 2009

Baten  Gerealiseerd 2008  Begroting 2009

Bijdragen participanten               5.069  4.500 

Donaties               3.282  2.500 

Overige eenmalige bijdragen              1.405  500 

Subsidies            23.389  23.000 

Rentebaten  1.266  1.400 

Totale inkomsten  34.411  31.900  

Lasten Gerealiseerd 2008  Begroting 2009

Toegerekende  huur              5.250  5.400 

Eneco              2.672  3.000 

Belastingen              1.128  1.200 

Verzekeringen                 431  650

Huishoudelijke kosten  3.411  3.750 

Abonnementen                 301  325 

Scholing vrijwilligers  3.744  4.000 

Overige kosten vrijwilligers                      4.660  5.000 

Telefoon                 265  325 

Secretariaat                 246  350 

Publiciteit               5.113  5.900 

Reservering t.b.v. jubileum              1.000  1.000 

Reservering t.b.v. inventaris              1.000  1.000 

Onvoorzien 

 

Totale uitgaven  29.221       31.900 

Saldo    5.190     -
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Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Ineke Nieuwstraten

Penningmeester: Kees Clement

Secretaris: Cobi Nieuwstraten

Bestuur: Teun Goedknegt, Frans v.d. Akker, Paulien van Houwelingen-

van Dorp, Jaap van Duijvenbooden, Jacqueline du Mortier, Leny van 

Wilgen, Maarten van Ree

Coördinatie vrijwilligers: Anneke v.d. Graaf

Ondersteuning coördinator/training vrijwilligers: Rob van Herwaarden

Samenstelling van de werkgroep expositie
Afke Boot, Maarten van Berghe, Jacqueline du Mortier

Webmaster website 

Anja Hoogewerff

Balans per 31-12-2008

Aktiva  Passiva
 

Kas/giro 44    Kapitaal 43.959   

Bankrekening 62.598   Reservering jubileum 5.000 

Kleine kas 507  Reservering inventaris 9.000   

    Resultaat 5.190

   

Totaal 63.149    Totaal 63.149   
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Aanloophuis ‘De Groene Luiken’

Oosthavenkade 8

3134 NV Vlaardingen

Telefoon 010 - 435 37 46
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