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Inleiding Het aanloophuis bestond in 2009 al 15 jaar. Al 

15 jaar lang staat elke dag de deur open. Een prestatie waar we trots op 

mogen zijn. We zijn er voor bekenden en ook onbekenden die een beetje 

onzeker en zoekend binnen komen. Binnen worden zij welkom geheten 

door vrijwilligers, van wie sommige al 15 jaar dienst doen. We zijn blij dat 

er tot nu toe nog steeds voldoende mensen vrijwilliger bij het aanloophuis 

willen zijn. In ons verslag kunt u lezen welke activiteiten er rondom ons 

jubileum hebben plaatsgevonden. Verder wordt u op de hoogte gebracht 

van het overige reilen en zeilen, de exposities, bestuurszaken, publiciteit en 

de financiën. Veel leesplezier toegewenst.

Gasten en vrijwilligers Het jaar 2009 

was een druk en gezellig jaar voor en in het aanloophuis. In juli en augustus 

hebben we de openingstijden weer wat aangepast door alleen ’s middags 

open te zijn van 13.00-16.00 uur. De andere maanden waren we op alle 

dagen open van 14.00-17.00 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag 

van 11.00-13.45 uur. Gelukkig waren er voldoende vrijwilligers beschikbaar 

om, afgezien van juli en augustus, ook op drie ochtenden open te zijn. 

Veel bezoekers weten dat het aanloophuis iedere dag geopend is en dat 

verklaart voor een deel de bezoekersaantallen. Het wordt een vast punt 

op de dag: even naar binnenlopen voor een kopje koffie en je verhaal aan 

de gastvrouwen of -heren vertellen om daarna weer 

te vertrekken voor een paar boodschapjes en weer 

naar huis te gaan. Daarom is het zo belangrijk dat 

de vrijwilligers van het aanloophuis zo trouw hun 

“dienst draaien” en de deur altijd open kan. Het is 

meestal heel gezellig in het aanloophuis. Mensen 

ontmoeten elkaar daar soms iedere dag en hebben 

altijd wel wat te bespreken. Nieuwe gasten sluiten 

zich aan en vinden een luisterend oor bij de gast-

vrouwen en gastheren en bij de andere gasten. Er 

zijn gasten die graag rustig in een apart hoekje gaan 

zitten of de krant gaan lezen. Anderen gaan schaken 

of dammen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de gasten van koffie en thee 

voorzien worden, natuurlijk met altijd iets lekkers erbij. Bij sommige gasten 

weten ze het al want die hebben altijd trek in nog een paar koekjes. Zeker 

geen ontbijt gehad. Op sommige dagen is het wel doorwerken voor de 

vrijwilligers:koffie en thee zetten en serveren, praatje maken, gasten te 

woord staan, post ophalen en post opbergen en regelmatig even afwassen. 

Vooral op de zondagen dat er soep en brood wordt geserveerd is het erg 
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druk in het aanloophuis. Er kunnen wel 35/40 gasten zijn en die worden alle-

maal van soep voorzien. Gelukkig helpen de mensen die de soep gemaakt 

hebben vaak ook bij het uitserveren. Een aantal keer per jaar krijgt het 

aanloophuis restanten van een maaltijd of een lunch aangeleverd. Broodjes, 

stamppotten, soep of gebakjes, wij hebben van alles al eens gekregen. Het 

wordt dan direct uitgedeeld en eventueel opgewarmd en het mooiste is dat 

altijd alles op gaat. Met een gevulde maag gaan de gasten weer naar huis 

of de straat op. 

Aantal bezoeken 11.612 Het aantal bezoekers is ongeveer 

hetzelfde gebleven als het aantal bezoekers van 2008. Vooral de maand 

maart (misschien door het lustrum) en de maand oktober sprongen eruit 

wat betreft het bezoekersaantal. Het hele jaar door was het druk met vaak 

25-30 bezoekers per middag. Zondag is de drukste middag; 

zeker de 1e zondag van de maand met de soep. Verder zijn 

ook de maandag- en de zaterdagmiddag druk. 

Vrijwilligers In 2009 hebben we de training voor nieu-

we vrijwilligers pas in september georganiseerd. Vanwege het 

lustrum in het begin van het jaar kwam het beter uit en in de 

loop van het eerste halfjaar meldde zich een aantal nieuwe 

vrijwilligers aan. We hebben de training aan 6 nieuwe mensen 

gegeven en vooraf hebben zij al diverse keren “boventallig” 

meegedraaid. Het was een leuke groep en de training hebben 

zij erg gewaardeerd. Alle zes nieuwe mensen draaien mee. Bij 

het lustrum bleek dat wij een grote groep vrijwilligers hebben 

die al langer dan 10 jaar meewerkt en zelfs een aantal dat al 

vanaf het begin meewerkt. Toch wel heel bijzonder. Het blijkt 

steeds weer dat de vrijwilligers onderling het ook goed met 

elkaar hebben en het werk als zinvol ervaren. In de loop van 

het jaar is één vrijwilliger gestopt vanwege een verhuizing 

buiten Vlaardingen.

Maatschappelijke stage Begin 2009 kregen wij van twee 

leerlingen van het College VOS de vraag of er binnen het aanloophuis 

de mogelijkheid was om hun maatschappelijke stage te lopen. Na een 

aantal gesprekken waarin afspraken gemaakt werden, zijn zij aan het 

werk gegaan. Het was een groot succes. Omdat het niet mogelijk was de 

stage binnen een week te organiseren, hebben zij ook op de lustrumdag 

geholpen bij het serveren, klaarzetten, ophalen, uitdelen, afwassen en 

opruimen en natuurlijk gesprekjes voeren. In een week tijd hebben zij een 
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aantal dagdelen meegelopen en diverse interviews afgenomen bij vrijwil-

ligers, coördinator, consulente van de mantelzorg en bij de vrijwilligers die 

bij de crea groep actief zijn. Tijdens het mantelzorgcafé en ook tijdens de 

creatieve ochtend hebben ze meegewerkt. Voor iedereen was het een 

succes. De gasten vonden het leuk om met zulke jonge mensen een 

gesprek te hebben; de vrijwilligers vonden het fijn en voor de leerlingen 

was het een bijzondere ervaring: een andere wereld ging 

voor hen open. Zij hebben een prachtig verslag gemaakt 

en voor ons was duidelijk dat een maatschappelijke stage 

mogelijk was. 

Hieronder volgen enkele citaten uit hun verslag.

Novar schreef: “Tijdens zo’n stageweek ervaar je nieuwe 

dingen en leer je ook met nieuwe dingen om te gaan. Ik 

vond het erg gezellig en vond deze stageweek dan ook geen 

vervelende opdracht. Soms was het wel moeilijk, omdat 

verschillende gasten toch graag dingen over je willen weten, 

maar ik heb geen nare ervaringen gehad. Ook was het soms 

zwaar omdat je moeilijke gesprekken had met gasten. Het is 

dan ook belangrijk dat als je na zo’n stagedag naar huis gaat 

ook alles loslaat en er niet thuis over gaat na denken. Dit is 

me aardig gelukt, je kan er alleen tijdens de momenten dat 

je in het aanloophuis bent voor die mensen zijn, meer kan 

je niet doen en meer wordt er ook niet van je verwacht. Ik 

vind het ook goed dat De Groene Luiken geen religieuze 

insteek hebben. Er is zo geen drempel en ik voelde me 

als niet-gelovige dan ook prettig. Ik vind het een geweldig 

initiatief en hoop dat De Groene Luiken nog vele jaren zal 

blijven bestaan.”

Esther voegde daaraan toe: “Ik wilde wel een stage waarbij 

de mens vooraan zou staan, een stage die ook echt om de 

maatschappij draaide en waarbij de problemen ook aan bod 

zouden komen. Ik had het erover met mijn moeder, en die 

kwam toen met het idee van De Groene Luiken. Dat trok 

me eigenlijk meteen heel erg aan. Mijn uiteindelijke keuze 

voor De Groene Luiken heeft wel een beetje te maken met 

mijn toekomst, ik wil later zeker iets gaan doen waarbij ik 

mensen kan helpen. Misschien niet direct met mijn baan, maar ernaast wil 

ik wel mensen een helpende hand kunnen bieden, eventueel door middel 

van vrijwilligerswerk.”

Groene Luiken
(niet) zomaar een plek

Een plek om te praten,

een plek om te zwijgen,

een plek om te lachen,

een plek om te huilen.

waar je gezien wordt,

waar je gehoord wordt,

waar je gekend wordt,

waar je genoemd wordt,

een plek om te bidden,

een plek om te vloeken,

een plek om je prettig te voelen,

een plek om je kwaad te maken, 

waar je binnen kunt lopen,

waar een grap wordt gemaakt,

waar een traan wordt geschreid,

waar je vandaan mag vluchten,

een plek zonder franje,

waar je kwetsbaar kunt zijn,

een plek om je verhaal te vertellen

en waar troost wordt gezocht. 

Roel Pomp
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Vrijwilligersavonden Op de vrijwilligersavonden zijn de vol-

gende onderwerpen aan de orde gekomen: 

- Laaggeletterdheid. Signaleren en herkennen van laaggeletterdheid. 

Een medewerkster van het Albeda College in Vlaardingen werkt aan dit 

project. De bedoeling van deze avond was om onze vrijwilligers te vragen 

om op te letten of er onder onze bezoekers mensen zijn die laaggeletterd 

zijn. Voor deze mensen worden cursussen gegeven die betaald worden 

door de gemeente. 

- De Windwijzer. Ds. Jan de Geus heeft op deze avond verteld over het 

diaconaal-missionair centrum De Windwijzer in de Oosterkerk aan de 

Schiedamseweg in Vlaardingen. Het wordt een centrum voor ontmoe-

ting, bezinning en dienstverlening en er werd verteld over de plannen en 

over de activiteiten die daar gaan komen. 

- Centraal Onthaal/Sociaal Pension. Op deze 

avond waren vanuit de Gemeente Vlaardingen 

twee medewerkers aanwezig en van de 

Stichting Onder Een Dak (STOED) drie men-

sen. Wij hadden deze mensen uitgenodigd 

omdat we erg geïnteresseerd waren over 

hoe de zaken er voor stonden wat betreft 

het Sociaal Pension en de nachtopvang in 

Vlaardingen. Veel was nog niet duidelijk, maar 

de verwachting was dat het Sociaal Pension op 

1 november 2009 open zou gaan. Uitgebreid 

werd ingegaan op vragen van de vrijwilligers 

over hoe alles in zijn werk zou gaan en voor 

wie de opvang was bestemd. Duidelijk werd 

dat de vrijwilligers meedachten en positief waren over de opvang. 

Eindelijk zou de mogelijkheid er komen om gasten die echt geen plek 

hebben ergens naar toe te verwijzen. 

- Historie. Presentatie over de historie van ons pand aan de Oosthavenkade 

8. Frans van den Akker, één van onze vrijwilligers heeft een mooie pre-

sentatie laten zien over de historie van de Oosthavenkade en het bleek 

dat ons pand het oudste pand op deze kade is. 

Het lukte helaas niet om voor een trainingsavond een geschikte coach/trai-

ner te vinden en daarom werd deze avond verplaatst naar februari 2010. 

Op de vrijwilligersavonden komen tussen de 20 en 25 vrijwilligers Op de 

avond over het Sociaal Pension waren er wel 35 gekomen; een teken dat 

er veel interesse was voor dit onderwerp.
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Uitje naar Woerden en Oudewater Op 10 oktober 

2009 was het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers van ons aanloophuis. Dit 

jaar gingen we op bezoek bij een aanloophuis in Woerden. Daarna gingen 

we door naar het mooie stadje Oudewater voor de lunch en voor een 

bezoekje aan de diverse musea in Oudewater.

Voor het eerst zijn we met een bus gegaan. Tot nu toe gingen we altijd 

met het openbaar vervoer maar dat was toch wel een heel gedoe met 

een groep van ongeveer 30 personen. Dus deze keer met de bus! Met 35 

vrijwilligers en een paar bestuursleden vertrokken we rond 9.45 uur vanaf 

station Vlaardingen-Oost naar Woerden. Helaas kwamen we in een file 

terecht waardoor wij veel later dan afgesproken in Woerden bij inloophuis 

´t Centrum aankwamen. We hebben kennis gemaakt met de vrijwilligers 

daar en gehoord hoe ze daar in het inloophuis werkten. Zij zijn een aantal 

dagen open tot 22.30 uur en hebben dan een maaltijd rond 18.00 uur. Zij 

hebben speciaal vrijwilligers die alles rondom de maaltijd organiseren: inko-

pen doen, eten klaarmaken, koken, enz. Het inloophuis heeft een prachtige 

keuken. De ruimte die zij voor het inloophuis gebruiken, wordt gehuurd, 

maar zij hebben goede hoop dat zij in de komende jaren een eigen ruimte 

in gebruik kunnen nemen. 

Uitje Woerden 

en Oudewater
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Al snel moesten wij door naar Oudewater voor de lunch in Hotel Restaurant 

Abrona waar we door verstandelijke gehandicapten werden bediend. In 

de serre stond alles al klaar en wij hebben daar heerlijk geluncht. Na de 

lunch konden we het historische stadje Oudewater bezoeken met het 

Touwmuseum “De Baanschuur” en het museum “de Heksenwaag”. Het 

was echt de moeite waard om een historische wandeling te maken en 

overal in het stadje kwam je groepjes vrijwilligers uit Vlaardingen tegen. 

Rond 16.45 uur zijn we weer met de bus uit Oudewater vertrokken en om 

ongeveer 17.30 uur waren we weer terug in Vlaardingen.

Crea ochtend Nog steeds is er iedere vrijdag crea ochtend. 

Gemiddeld 13 bezoekers komen speciaal op vrijdagochtend naar het aan-

loophuis om creatief bezig te zijn. Er zijn weer heel veel leuke creatieve 

dingen bedacht en gemaakt. Gelukkig zijn er vier vrijwilligers die deze 

ochtenden verzorgen en de mensen begeleiden. Nogal wat spullen die zij 

kunnen gebruiken, worden door mensen in het aanloophuis afgeleverd en 

de vrijwilligers doen er weer iets creatiefs mee. Rondom Pasen en Kerst 

konden de gasten zoals gebruikelijk iets speciaals maken. 

Kerst 2009 Het blijft altijd bijzonder dat er voor de kerstdagen toch 

weer voldoende vrijwilligers te vinden zijn die tijdens deze dagen willen 

werken in het aanloophuis. Aan de andere kant merken die vrijwilligers 

vaak op dat het voor henzelf ook een schitterend kerstfeest was. De familie 

Van Aperen was ook dit jaar weer present op eerste Kerstdag en dat was 

een feest. Met muziek en zang werd het een speciale dag. Wat lekkers bij 

de koffie, later lekkere broodjes en soep. Heerlijk allemaal! Evenals vorige 

jaren kregen we allerlei lekker gebak en broodjes van Bakker Hazenberg. 

Tweede Kerstdag was tevens een bijzondere dag met gelukkig genoeg lek-

kers en er was een verhalenverteller. Het werd bijzonder op prijs gesteld. 

Op deze dagen waren er 35 tot 45 gasten.

Postadres Het aantal postadressen was in de loop van het jaar 

behoorlijk gestegen. Het waren er bijna 100 en op zich is dat niet zo erg, 

maar er komt soms heel veel post op een dag en dat moet allemaal in de 

juiste mappen worden verdeeld door onze vrijwilligers. Een tijdrovende 

klus. Bijna elke dag komt een aantal mensen hun post ophalen. Sommigen 

zijn direct weer vertrokken; anderen gaan rustig zitten om met een kop 

koffie erbij hun post door te nemen. Als ze iets niet begrijpen, dan kunnen 

ze altijd een vrijwilliger vragen hen hierbij te helpen. Met de gemeente 

Vlaardingen was er dit jaar een goede samenwerking om de postadressen 

regelmatig door te nemen. Met een ambtenaar werd overlegd over de post 
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die langere tijd niet werd opgehaald. Aan het eind van het jaar waren er 

minder postadressen bij ons en er werden bijna geen mensen meer aan-

gemeld, omdat het Sociaal Pension inmiddels geopend was en sommige 

mensen daar een plekje kregen.

Lustrum Het jaar 2009 stond in het teken van ons 15-jarig 

jubileum. Al in het voorgaande jaar waren er besprekingen over hoe we 

ons lustrum zouden gaan vieren en in januari zijn we daar volop mee door-

gegaan. Aan verschillende Vlaardingse dichters was het verzoek uitgegaan 

om een gedicht te schrijven over het aanloophuis en in 

januari bleek dat bijna al deze mensen gehoor hadden gege-

ven aan ons verzoek en een gedicht hadden ingeleverd. 

Het idee was om een gedichtenbundel uit te geven met 

gedichten van vrijwilligers, gasten en Vlaardingse dichters. 

Het kon ook een kort verhaal zijn. In een klein werkgroepje 

is besproken hoe het boekje eruit zou gaan zien en hoe de 

indeling zou moeten worden. Voor de voorpagina kozen we 

een foto van Klaas Burger en de foto’s binnenin werden 

door Rob van Herwaarden gemaakt. Er is hard gewerkt om 

het boekje in elkaar te zetten in een vrij korte tijd en het 

Toeleveringsbedrijf Vlaardingen heeft het boekje gedrukt. 

Op onze jubileumdag is het eerste exemplaar van ons 

boekje aan burgemeester T.P.J. Bruinsma overhandigd. Het 

boekje heeft als titel: ‘Ontluikende Woorden, 15 jaar “De 

Groene Luiken” in woord en beeld. 1994-2009’.

Trots zijn we op het prachtige boekje waarin ook de diverse 

liederen zijn opgenomen die de familie Van Aperen gemaakt 

heeft in het verleden ter ere van ons 10 jarig bestaan en nu ook ter ere van 

dit feest. Alle gasten, vrijwilligers en aanwezigen op de receptie hebben het 

boekje ontvangen en natuurlijk ook de dichters. 

Op 11 maart was het overdag al feest voor de gasten met lekker gebak bij 

de koffie en om 17.00 uur heeft de uitreiking van het boekje plaatsgevon-

den en er waren veel genodigden hierbij aanwezig. 

Na het overhandigen van het 1e exemplaar van ons boekje heeft de heer 

Bruinsma in een korte toespraak het aanloophuis lof toegezwaaid. Van de 

gemeente ontvingen wij leuke Vlaardingse cadeaus en een heerlijke taart. 

Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje en toen na 18.00 uur 

de genodigden vertrokken waren, was er voor de gasten van het aanloop-

huis een heerlijk “stamppot buffet” klaargemaakt door de mensen van de 

Lucas Cooking groep. Met 25 mensen hebben we gesmuld van de heerlijke 
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stamppotten. Later hebben we met alle vrijwilligers en bestuursleden ook 

nog een etentje gehad; al met al een heel gezellig en goed verlopen lus-

trumfeest. Vlak voor het lustrumfeest was ons aanloophuis weer eens flink 

schoongemaakt en voorzien van een aantal nieuwe stoelen met nieuwe 

schone kussens.

Ter ere van het 15 jarig jubileum is er op zaterdag 28 maart een middag-

gebed gehouden in het diaconaal-missionair centrum “De Windwijzer”. Een 

goed bezocht middaggebed waarin een aantal gedichten uit onze eigen 

bundel werd voorgedragen en een paar vrijwilligers hun gedachten uitspra-

ken over wat de gedichten voor hen betekenden. Samen met de familie 

Van Aperen en met Jaap en Joke van Toor hebben we een paar liederen 

gezongen en naar muziek geluisterd. Een inspirerend middaggebed waar 

zowel gasten als vrijwilligers en bestuurders maar ook andere belangstel-

lenden van hebben genoten. 

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

brood. Regelmatig wordt er door de vrijwilligers 20 liter soep gemaakt en 

alles gaat op! In de zomermaanden is er naast soep soms ook een salade 

en wat brood en dat vinden de bezoekers nog lekkerder. In de week voor 

de “soepzondag” wordt er vaak al in het aanloophuis gevraagd: “Er is toch 

soep a.s. zondag en weten jullie ook wat voor soep er gemaakt gaat wor-

den?” Op deze “soepzondagen” komen gemiddeld 35 gasten. In november 

heeft een aantal jongeren vanuit een project van de Protestantse Gemeente 

Vlaardingen met elkaar een salade gemaakt en in het aanloophuis hebben zij 

geholpen met het uitdelen van de soep en de salade. De jongeren vonden 

het erg leuk om te doen en waarschijnlijk komt er nog een vervolg. 

De dag van de Dialoog Dit jaar deed het aanloophuis weer 

mee aan de dag van de dialoog. Er waren 3 tafels met mensen van allerlei 

leeftijden en verschillende achtergronden.

Mantelzorg Café Door Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg 

Noord wordt een Mantelzorgcafé gehouden in het aanloophuis op de 2e 

dinsdagochtend van de maand. De mantelzorgconsulente voor Vlaardingen 

nodigt de mantelzorgers voor deze ochtend uit en er komen gemiddeld 

20 mensen. Het is een gezellige ochtend waarop mensen met elkaar in 

gesprek raken en een gesprek kunnen aanknopen met de consulente. Een 

paar keer per jaar wordt er iets bijzonders georganiseerd. 
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Regionale bijeenkomst van inloophuizen in 
Zuid-Holland Ook dit jaar werd er een regionale bijeenkomst gehou-

den. Dit keer op maandag 20 april in inloophuis Union in het Oude Westen 

van Rotterdam. Het thema van deze bijeenkomst voor vrijwilligers, werkers 

en bestuursleden van inloophuizen, kerk- en buurtprojecten en drugs- en 

straatpastoraat in Zuid-Holland was: “Waarom zet jij je zo in en vanuit 

welke motivatie en inspiratie?” Een interessante discussie werd het met 

de aanwezige vertegenwoordigers van tien aanloophuizen. Op maandag 30 

maart werd in ons aanloophuis ook een regionale bijeenkomst gehouden 

maar dit keer met een breder programma: de informatie over aanvragen 

bij Skanfonds (Stichting Katholieke Noden) maakte hiervan 

onderdeel uit. Leden van het landelijke netwerk samen met 

de directeur en medewerkers van het Skanfonds kwamen 

mee om zelf te vertellen hoe het fonds ertoe gekomen is 

aanloophuizen een aanbod te doen om een aanvraag in 

te dienen voor financiële steun. Deze jaarlijkse regionale 

bijeenkomsten zijn de afgelopen jaren mede georganiseerd 

door het ICB (Inloop Centra Beraad) en wel in de persoon 

van Wim van Til. Helaas is Wim inmiddels gestopt met dit 

werk. Tijdens de landelijke netwerkdag in Den Haag heeft 

hij afscheid genomen omdat hij met pensioen ging. Het zal 

wel wat moeilijker worden in de komende jaren om dit soort 

regionale bijeenkomsten van de grond te krijgen. 

Basisberaad GGZ In opdracht van de Gemeente 

Vlaardingen deed het Basisberaad GGZ een onderzoek voor-

al onder de mensen die een postadres hadden bij het aan-

loophuis. Om met deze mensen in gesprek te raken, heeft 

Ton Hendrix een uitnodiging geschreven aan deze mensen 

en samen met een collega heeft hij op een aantal woensdagochtenden in 

ons aanloophuis gesprekken gevoerd om te bekijken of mensen verder 

geholpen konden worden in hun persoonlijke situatie.

Senioren Zomerschool De werkgroep Senioren Zomerschool 

heeft op dinsdag 4 augustus het aanloophuis bezocht. Onder het thema 

‘Kunst en Vliegwerk’ had de werkgroep gevraagd om een ochtend het aan-

loophuis te mogen bezoeken. Tijdens het eerste deel van de ochtend heeft 

Frans v.d. Akker, vrijwilliger in het aanloophuis, een presentatie gehouden 

over het eeuwenoude pand aan de Oosthavenkade 8 en tijdens het tweede 

deel van de ochtend is uitgebreid verteld over de huidige activiteiten die in 

het pand plaatsvinden.

Als zij haar luiken opent

Als zij haar luiken opent

de mensen één voor één

naar binnen wenkt

koffie wordt geserveerd

dan blijkt het goed vertoeven

is er een handdruk

een vriendelijk gezicht

en aan de wand

de passie van de ziel

in een foto, schilderij

of een gedicht.

Greetje de Jong
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Armoedeconferentie Op woensdag 18 november 2009 vond 

de armoedeconferentie van de Gemeente Vlaardingen plaats met als thema 

“Jong geleerd, oud gedaan”. Deze armoedeconferentie begon ’s ochtends 

met een aantal workshops. Eén workshop werd gehouden in het aanloop-

huis.

Een groep van ongeveer 15 mensen van verschillende organisaties werd 

eerst geïnformeerd over wat het aanloophuis is, over de organisatie en 

welke mensen er te gast zijn. Daarna werd de workshop gegeven. De lunch 

was in de Stadsgehoorzaal en het tweede deel van de conferentie werd 

gehouden in de kleine zaal. Een leerzame dag met leuke ontmoetingen met 

andere instellingen.

Bezoek aan de Elementen Op één van onze vrijwilligers-

avonden was beloofd dat onze vrijwilligers het Sociaal Pension aan de 

Nijverheidsstraat konden bezichtigen. Twee groepen van 

15-20 vrijwilligers hebben in november een rondleiding gekregen in het 

gebouw. Er werd uitgebreid informatie gegeven en er was gelegenheid om 

vragen te stellen. Heel leuk dat dit mogelijk was!

Gesprek met het DAC / Pameijer Op 1 december zijn 

wij uitgenodigd door het DAC (dagactiviteitencentrum) om deel te nemen 

aan een gesprek over toekomstige voorstellen omtrent een activeringscen-

trum in Vlaardingen. Na een presentatie over Pameijer volgde een discussie 

hierover en werd afgesproken dat er in januari 2010 een vervolg zou komen 

op dit gesprek.

Vredesmarkt Dit jaar hebben wij met een stand met informatie op 

de Vredesmarkt in winkelcentrum De Loper gestaan.

Contacten Natuurlijk hadden wij regelmatig contact met de afde-

ling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente in verband met 

het postadres. Er werd nagegaan of de lijsten met namen nog klopten 

en aangezien sommige postadresklanten hun post niet kwamen ophalen, 

werden daar afspraken over gemaakt met de afdeling. Verder kwam het 

regelmatig voor dat wij belden naar deze afdeling, omdat er soms van alles 

misging met mensen, die dan ook nog van het kastje naar de muur werden 

gestuurd. Verder hebben wij goede contacten met het RIAGG, met het 

DAC van de Pameijer aan de Schiedamseweg en soms met Bouman/GGZ 

of het algemeen maatschappelijk werk. Het is fijn dat in Vlaardingen allerlei 

instanties werkzaam zijn waarmee de contacten makkelijk te onderhouden 

zijn en waar men weet heeft van elkaars activiteiten.



 Jaarverslag 2009 14

Overzicht aantal bezoekers

   

Exposities Er zijn in dit verslagjaar 9 tentoonstellingen 

gerealiseerd waarvan 3 exposities met een officiële opening. Voor een 

opening wordt een bedrag van € 50,- gevraagd als tegemoetkoming in de 

onkosten, zoals gebruik van de ruimte, licht/verwarming, er wordt koffie en 

thee geschonken en eventueel serviesgoed ter beschikking gesteld. Bij ver-
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Totaal aantallen 

Ochtend 1.963 

Middag 9.026 

Crea 522 

Expo 101 

Totaal 11.612

Gerealiseerde tentoonstellingen
1. 26-01-‘09 - 09-03-’09 Gemengde technieken van Stella Scholtens

2. 09-03-’09 - 20-04-’09 Aquarellen van Annemarie Bronwasser

3. 20-04-’09 - 01-06-’09 Foto’s van Rob van Herwaarden

4. 01-06-’09 - 13-07-’09 Acrylwerken van Jan van der Borden

5. 13-07-’09 - 24-08-’09 Aquarellen van Elma Speyer

6. 24-08-’09 - 05-10-’09 Verf op zijde van Wilma de Man

7. 05-10-’09 - 09-11-’09 Werk pupillen Ipse-de Bruggen

8. 09-11-’09 - 14-12-’09 Schilderijen en herinneringskistjes van Pien Westerveld

9. 14-12-’09 - 25-01-’10 Gemengde technieken van Jehanne van Woerkom
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koop van werk komt 10% van de opbrengst ten bate van het aanloophuis.

De expositiecommissie bestaat uit 5 leden, waaronder 2 technici ter onder-

steuning. Zij zorgden ook dit jaar weer voor een gevarieerde aankleding van 

het aanloophuis en verscheidenheid in techniek en vorm.

Publiciteit Uiteraard hebben de activiteiten rondom ons 

lustrum tot extra publiciteit in de kranten geleid. Er is nog steeds regelmatig 

geadverteerd in de krant ‘Groot Vlaardingen’, maar we vonden het langza-

merhand tijd om deze advertentie wat moderner te maken. Verder hebben 

we gezocht naar wegen om het aanloophuis nog meer bekendheid te 

geven. Zo hebben we een eerste aanzet gegeven tot het opnieuw ontwer-

pen van onze folder. De folder in de vorm van een ‘Groene 

Luiken huisje’ was na 15 jaar trouwe dienst aan vervanging 

toe. We hebben laten onderzoeken of een advertentie op TV 

Vlaardingen tot de mogelijkheden behoort. Al deze vernieu-

wingen zijn in 2009 nog niet afgerond maar dit zal zeker in 

2010 het geval zijn. Onze website www.degroeneluiken.nl 

werd begin 2009 door onze voortreffelijke webmaster Anja 

Hoogewerff van een nieuwe structuur voorzien waardoor 

die nog beter leesbaar werd. 

Bestuur De bestuurssamenstelling is nog steeds hetzelfde.

Financieel verslag
Toelichting op de exploitatie, begroting en balans 

In het overzicht treft u aan de exploitatieresultaten over 2009, de balans per 

31 december 2009 en de begroting voor 2010.

Exploitatieresultaten over 2009
De inkomsten op het exploitatieoverzicht en de begroting zijn onderver-

deeld in de volgende posten:

- bijdragen participanten: de vaste bijdragen van de participerende kerken;

- donaties: bijdragen van individuele personen;

- overige eenmalige bijdragen: bijdragen van kerken en andere instellingen 

buiten de participatiebijdragen;

- subsidies: bijdragen van de gemeente Vlaardingen;

- rente.
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De participatiebijdragen van de participerende kerken, de Protestantse 

Gemeente Vlaardingen en de Willibrordparochie Vlaardingen, zijn ten opzich-

te van de voorgaande jaren afgenomen. Deze afname hangt samen met een 

bezuiniging bij de Protestantse Kerk en een verschuiving van de inkomsten 

vanuit de kerken en daarmee gelieerde instellingen naar de gemeente. Het 

bestuur hecht zeer aan haar relatie met de kerken, maar de verschuiving 

op zich is begrijpelijk: enerzijds worden de kerken geconfronteerd met 

afnemende inkomsten, anderzijds is er een toenemende zorg vanuit het 

aanloophuis voor taken die primair samenhangen met onderwerpen die val-

len onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor de uitvoering van 

Exploitatierekening 2009 en begroting 2010

Baten  Gerealiseerd 2009  Begroting 2010 

Bijdragen participanten  3.669,00  3.669 

Donaties  2.235,00            2.500 

Overige eenmalige bijdragen  2.311,79               500 

Subsidies  22.997,00          24.000 

Rentebaten  2.108,92            2.200 

Totale inkomsten  33.321,71           32.869 

   

Lasten  Gerealiseerd 2009 Begroting 2010

Toegerekende  huur  5.400,00            5.550 

ENECO  3.513,88            3.750 

Belastingen  1.011,83            1.200 

Verzekeringen  294,46               400 

Huishoudelijke kosten  4.421,63            4.500 

Abonnementen  374,54               400 

Scholing vrijwilligers  1.273,00            2.000 

Overige kosten vrijwilligers  1.558,16            2.000 

Telefoon  324,78               350 

Secretariaat  308,06               350 

Publiciteit  5.044,04            6.000 

Kosten  jubileum  2.800,49   

Inventaris  2.844,10            2.000 

Reservering t.b.v. jubileum  800,49            1.000 

Reservering t.b.v. inventaris  844,10            1.000 

Onvoorzien    2.369 

Totale uitgaven  30.813,56           32.869 

   

Saldo  2.508,15     

  33.321,71
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deze wet is de gemeente verantwoordelijk en uiteraard geldt daarvoor, net 

als voor het aanloophuis, zorg voor iedereen ongeacht levensbeschouwelijke 

achtergrond. De subsidie van de gemeente is dan ook toereikend; daarmee 

toont de gemeente Vlaardingen niet alleen haar waardering voor de activitei-

ten, maar trekt daaruit ook de financiële consequenties. 

De hoeveelheid donaties is in vergelijking met vorig jaar iets afgenomen. De 

bijdragen van bezoekers in de koffiepot en de bijdragen voor openingen van 

tentoonstellingen zijn verrekend met de huishoudelijke kosten. De overige 

eenmalige bijdragen waren dit jaar hoger dan vorig jaar en kwamen ruim uit 

boven de begroting. Wel blijven het min of meer toevallige bijdragen die 

naar verwachting voor een groot deel volgend jaar wegvallen.

De meeste uitgaven in 2009 bewogen zich globaal op het niveau van 2008.

Een uitzondering vormen de uitgaven voor de vrijwilligers en de inventaris. 

De uitgaven voor vrijwilligers liepen terug omdat de scholing deels direct 

vanuit het bestuur werd gerealiseerd. Anderzijds werd het jubileum gevierd 

met verschillende activiteiten, terwijl het interieur gedeeltelijk werd ver-

nieuwd. Al met al resulteerde een exploitatieoverschot. 

Balans per 31 december 2009
De balans spreekt voor zich. De financiële positie is gezond.

Begroting voor 2010
De begrote inkomsten volgen net als de begrote uitgaven globaal hetzelfde 

patroon als in 2009. De begrote inkomsten van de participanten lopen terug 

omdat de Protestantse Gemeente heeft besloten voor 2010 de bijdrage te 

halveren. De subsidies en rentebaten kunnen met grote mate van zekerheid 

worden ingeschat. De overige bijdragen zijn voorzichtigheidshalve iets lager 

ingeschat, hetgeen met name geldt voor de eenmalige bijdragen die, zoals 

aangegeven, zeer lastig te voorspellen zijn. 

Balans per 31-12-2009

Aktiva  Passiva 

Kas/giro 616,58   Kapitaal 56.928,51  

Bankrekening 67.362,37  Reservering jubileum 3.000,00 

Kleine kas 57,71  Reservering inventaris 7.000,00  

Nog te ontvangen van 1.400,00 Resultaat 2.508,15

   participanten 

Totaal 69.436,66   Totaal 69.436,66  
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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 en Maarten van Ree.

Coördinatie vrijwilligers: Anneke v.d. Graaf

Ondersteuning coördinator/training vrijwilligers: Rob van Herwaarden.

Samenstelling van de werkgroep expositie

Afke Boot, Jacqueline du Mortier en Han Raeijmaekers.

Technische ondersteuning: Maarten van de Berghe en Sjaak du Mortier.

Webmaster website

Anja Hoogewerff
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