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Inleiding Een bezoeker van het aanloophuis heeft het eens 

zo gezegd: ‘Als je even op adem wilt komen en onder de mensen wilt 

zijn, ben je in De Groene Luiken aan het goede adres’. Bezoekers zien het 

aanloophuis als hun tweede woonkamer waar ze altijd van harte welkom 

worden geheten door vrijwilligers. Mensen die een deel van hun vrije tijd 

geven om iets voor de bezoekers te betekenen.

Het aanloophuis is een geweldige organisatie om bij betrokken te zijn. We 

belichten in het vervolg alle facetten van het aanloophuis van het afgelopen 

jaar 2010.

Gasten en vrijwilligers Het was een 

gezellig en druk jaar in het aanloophuis. Veel mensen brachten een bezoek 

aan het aanloophuis, dat alle dagen van het jaar 2010 open was. We heb-

ben wat geëxperimenteerd met de openingstijden in en rond de zomer 

omdat veel gastvrouwen en gastheren in de maanden voor en na de 

zomer op vakantie zijn. De uitkomst is dat we toch weer terug gaan naar 

onze ‘normale’ zomeropeningstijden waarin 

we alleen in de maanden juli en augustus 

van 13.00 uur tot 16.00 uur open zijn. Reden 

hiervoor is dat we gelukkig genoeg vrijwil-

ligers hebben om alle dagen toch gevuld 

te krijgen in deze periode van vakantie. We 

zijn erg blij met onze vrijwilligers want deze 

zeer trouwe groep mensen zorgt ervoor dat 

het aanloophuis 365 dagen per jaar open is; 

dus ook in het weekeinde en op Pasen en 

met de Kerst, elke middag en op woensdag, 

donderdag en vrijdag ook ’s ochtends. Dat 

is de kracht van ons aanloophuis. De gasten 

hoeven niet na te denken welke dag het is 

en of we wel open zijn: iedere dag, al 16 

jaar, staan de deuren van het aanloophuis 

open! Voor veel bezoekers is het aanloop-

huis een vast gegeven op de dag. Even 

binnenlopen, met een kopje koffie of thee 

gezellig met de andere bezoekers bijpraten 

en de actuele zaken doornemen maar ook 

bezorgd zijn over de gasten die er even niet 

zijn. Nieuwe gasten sluiten zich aan of gaan 
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eerst even rustig apart zitten om te wennen. De krant wordt gelezen en 

regelmatig wordt er geschaakt. Het aantal bezoekers dat een postadres 

heeft in het aanloophuis is sterk verminderd. Er 

komen echter nog wel steeds mensen, die door 

allerlei instanties doorgestuurd zijn, bij ons vragen 

om onderdak of ondersteuning. Het is jammer dat 

deze mensen vaak van het kastje naar de muur 

gestuurd worden door de instanties en dat wij hen 

weer verder moeten sturen. Gelukkig kunnen we 

hen wel eerst even een kopje koffie of thee aan-

bieden zodat ze even bij kunnen komen voordat ze 

hun ‘reis’ rond de instanties verder ondernemen. 

Vooral in de zomermaanden hebben we enkele inci-

denten gekend waarbij een gast ‘uit z’n dak’ ging of 

verbaal zo agressief was, dat vrijwilligers daar niets 

mee konden. In het uiterste geval wordt de politie 

gebeld om assistentie te verlenen. De voorzitter 

van het bestuur is bij de burgemeester op bezoek 

geweest naar aanleiding van enkele incidenten, 

vooral omdat de professionele instanties het vaak 

lieten afweten. Er is toegezegd met de instanties 

erover te praten en in de loop van de zomer waren 

deze gasten inderdaad opgenomen of anderszins 

uit het zicht verdwenen.

Aantal bezoekers 10.680 Het aantal 

bezoekers is wat minder dan de voorgaande jaren 

maar vooral de laatste maanden van het jaar waren 

er weer veel bezoekers. Er zijn rustige ochtenden 

maar ook heel drukke middagen, zoals de maandag- en de dinsdagmiddag, 

en dan is het aardig doorwerken voor de vrijwilligers. Op de zaterdag komen 

veel bezoekers maar vooral op de zondagen dat er soep geserveerd wordt 

zijn er vaak meer dan 30 gasten. 

Vrijwilligers In 2010 hebben we de training voor nieuwe vrijwilligers 

in september georganiseerd. We konden 7 nieuwe vrijwilligers verwelko-

men en bijna allemaal draaiden zij al geruime tijd boventallig mee zodat ze 

al een aardig beeld hadden van het werk in het aanloophuis. Deze nieuwe 

vrijwilligers werken volop mee en daar zijn we heel blij mee. Met hen is 

een evaluatiegesprek gevoerd en daarbij zijn allerlei zaken aan de orde 

gekomen. 
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In de zomer is één van onze oudste vrijwilligers (85 jaar) gestopt. Ze vond 

het zelf ook heel jammer maar vooral het vervoer in de winter naar het 

aanloophuis en gladde wegen hadden haar daartoe doen besluiten. We 

hebben dit jaar vier vrijwilligers in de bloemetjes kunnen zetten omdat zij al 

10 jaar meewerken. De band onderling tussen veel vrijwilligers is goed en 

zij ervaren het werk als zinvol. 

Maatschappelijke stage  Een leerling van het Geuzencollege 

heeft in het kader van haar maatschappelijke stage hand- en spandiensten 

geleverd in ons aanloophuis, zoals het verzorgen van bloemen/planten, hulp 

bij wisseling van exposities, serveren van dranken en spijzen etc.

Vrijwilligersavonden Op de vrijwilligersavonden zijn de vol-

gende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Vrijwilligers trainingsavond: met een coach werd er gewerkt rond het 

thema ‘afstand en nabijheid in het contact met onze gasten’. Naar aan-

leiding van opmerkingen van vrijwilligers is deze trainingsavond georgani-

seerd. Het ging om vragen als: ‘Hoe dichtbij laat ik een bezoeker komen?’ 

(letterlijk en figuurlijk) en ‘Wat breng ik wel en wat niet van mezelf in het 

gesprek?’. Een leerzame en inspirerende avond.

- Budgetbureau Vlaardingen. Een tweetal medewerkers van het budget-

bureau van de gemeente Vlaardingen heeft ons geinformeerd over wie 

er terecht kunnen, welke producten er zijn en wat de voorwaarden zijn. 

- Diaconaal Missionair centrum ‘De Windwijzer’: deze avond waren wij 

te gast in de Windwijzer en hebben de coördinatoren Rob van Herwaarden 

en Jacolien van Oosten verteld wat de plannen met dit centrum zijn. Het 

is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening en er zijn 

plannen voor maaltijden, een weggeefwinkel, leerhuisavonden, filmavon-

den, diaconaal en pastoraal spreekuur, spreekuur wijkagent, formulieren-

brigade en nog veel meer.

- GGZ Delfland: 3 medewerkers van GGZ Delfland vertelden over hun 

werk. De GGZ Delfland heeft in oktober een nieuwe vestiging geopend 

aan de Schiedamseweg, bij ons om de hoek en dit was reden om hen uit 

te nodigen. Nu de Riagg weg is uit Vlaardingen, heeft GGZ Delfland deze 

locatie in Vlaardingen kunnen beginnen om zo dichtbij de mensen te zijn 

en korte wachttijden te hebben. 

Op bovengenoemde vrijwilligersavonden waren 20-30 vrijwilligers aanwe-

zig en buiten het onderwerp kwamen ook allerlei andere zaken aan de orde 

en konden vrijwilligers vragen stellen.
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Uitje naar Zeist  Op 2 oktober vond het jaarlijks uitje voor de vrijwil-

ligers van het aanloophuis plaats. Dit jaar hadden we gekozen voor Zeist. 

Een stad met wel 3 aanloop(inloop) huizen en een mooie historie. We kozen 

weer voor vervoer per bus omdat dit het voorgaande jaar prima was beval-

len. Er hadden zich 28 vrijwilligers, waaronder een aantal bestuursleden, 

opgegeven maar helaas waren er een paar zieken, dus we vertrokken met 

26 personen om 8.45 uur vanaf Vlaardingen Oost voor een bezoek aan Het 

Lindenhuis. Het werd een interessant bezoek: vrijwilligers vertelden hoe 

het er bij hen aan toegaat en er werd over en weer informatie gegeven. 

We hebben zeer enthousiaste mensen ontmoet en de tijd was bijna te kort 

om naar elkaars verhalen te luisteren. We genoten daarna van een heerlijke 

en uitgebreide lunch, opgediend door jongeren met een verstandelijke 

beperking in ‘Abrona Kunst Lunch en Cadeau’. Na de lunch konden er in 

het kunst- en cadeau- winkeltje nog allerlei kleurige door de mensen van 

Abrona zelfgemaakte spullen gekocht worden. Vervolgens konden we kie-

Uitje naar Zeist
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zen voor een rondwandeling door Zeist onder leiding van het Gilde Zeist of 

een bezoek aan kasteel Zeist en de tuinen. Na een afsluitend drankje met 

elkaar gedronken te hebben, zijn we rond 16.30 uur weer in de bus naar 

huis gegaan. Een zeer geslaagd uitje!

Crea-ochtend Iedere vrijdagochtend komen er gemiddeld 13 gasten 

naar de crea-ochtend. Onder leiding van vrijwilligers worden er hele leuke 

creatieve spullen gemaakt. Iedere keer slagen de vier begelei-

ders er weer in om nieuwe ideeën aan te dragen. Een enkele 

keer krijgt de leiding van deze crea-ochtend leuke spullen 

aangeleverd waarmee ze vervolgens weer aan de slag kun-

nen. Rondom Pasen en Kerst worden er speciale versieringen 

gemaakt. Een bijzondere activiteit die gemeld mag worden 

is dat er in het begin van het jaar, troostdekentjes gemaakt 

zijn voor het Vlietlandziekenhuis in Schiedam. Dit project 

heeft plaatsgevonden in samenwerking met de ‘Vrouwen 

van Nu’ die wat stof daarvoor hadden aangeleverd en ervoor 

zorgden dat de dekentjes op de plaats van bestemming 

kwamen. De troostdekentjes worden gegeven aan ouders 

waarvan het kindje bij de geboorte niet levensvatbaar blijkt. 

Op deze manier wil men een beetje troost geven. Door de 

ouders wordt dit als zeer bijzonder ervaren. De gasten van 

de Creagroep hebben de kleedjes zelf genaaid op de naaima-

chine van het aanloophuis en ook zelf geborduurd. Ze hebben 

er met veel plezier aan gewerkt en voelden zich erg betrokken 

bij dit project.

Kerst 2010 Er waren, zoals elk jaar, voldoende vrijwilligers 

die met de kerstdagen gewerkt hebben in het aanloophuis. 

Het waren twee heel bijzondere dagen. Op 1e Kerstdag had 

de familie Van Aperen weer groot succes met hun muzikale 

bijdrage. Dit jaar was het op 1e Kerstdag erg druk, want er 

werden meer dan 50 bezoekers geteld. Er was voor ieder-

een genoeg lekkers te eten omdat Bakker Hazenberg heel 

wat gebak, broodjes en andere kersttractaties aan ons had 

gegeven. Natuurlijk ontbrak de soep niet. Het was een hele 

drukte om alles voor elkaar te krijgen; de vrijwilligers hebben 

veel te doen. Op 2e Kerstdag waren er 28 bezoekers en zij 

hebben kunnen luisteren naar verhalenverteller Ed Boender. 

Hij heeft voor de tweede keer een prachtig verhaal verteld en dat met 

muziek omlijst. De gasten vonden het prachtig. Op deze middag kon nog 

van alles rondgedeeld en gegeten worden.

Ik weet waar zij is 

Ik weet waar zij is

waar zij welkom is

elke dag weer welkom is

Mijn hart gerust want

ik weet op welke plek

op welke tijd zij

thee krijgt en een praatje.

Zij weet elke dag 

de thee vers en warm

naast een willig oor

van iemand die tijd heeft

gemaakt voor haar lach

of haar angst voor niets

bijzonders vandaag.

een open deur

een open geest

een open hart

met open mond

en open armen

De Groene Luiken

staat elke dag open

voor jou

Mirjam Poolster
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Postadres In de loop van 2010 zijn er steeds minder postadres-

sen gekomen. Een aantal van de mensen met postadres kreeg weer een 

eigen adres en een enkeling werd opgevangen in het sociaal pension in 

Vlaardingen. Ook kwamen er bijna geen nieuwe aanmeldingen bij. De 

samenwerking met de gemeente Vlaardingen was in de eerste helft van 

2010 prima maar in de rest van het jaar liep het minder voortvarend. 

Bijzondere activiteiten
Open Podium  middag vond op 11 maart plaats. Een activiteit die 

jaarlijks terugkomt. Er was geen belangstelling van buiten het aanloophuis 

maar een aantal vrijwilligers heeft gedichten voorgedragen en ook een 

enkele gast. Een heel gezellige middag temeer omdat ook één van de gas-

ten zijn verjaardag vierde. 

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

brood. Om de beurt is er een aantal vrijwilligers dat op deze zondagen thuis 

vele liters soep maakt en naar het aanloophuis brengt. In de zomermaanden 

gebeurt het soms dat naast de soep tevens een salade wordt geserveerd. 

We merken aan de aantallen bezoekers dat de ‘soepzondagen’ populair 

zijn want er komen gemiddeld 35 gasten. Er wordt altijd flink van de soep 

gegeten. We ontvingen weer regelmatig broodjes die overgebleven waren 

bij een lunch of receptie. Alle etenswaren vinden trouwens goed aftrek in 

het aanloophuis. Meestal gaat alles op.

Mantelzorg Café Door de Stichting Mantelzorg Nieuwe 

Waterweg Noord wordt iedere tweede dinsdagmorgen in de maand een 

mantelzorg-café gehouden van 10 tot 12.30 uur in het aanloophuis. Het 

zijn gezellige ochtenden waar de mantelzorgers met elkaar en met de 

mantelzorg consulente in gesprek kunnen gaan. Een enkele keer wordt er 

iets bijzonders georganiseerd en dan zijn er beduidend meer bezoekers 

dan de 20 die op normale ochtenden te gast zijn.

Haring happen Op woensdagmiddag 9 juni werd om een uur 

of drie door een delegatie van de Vrienden van het Visserijmuseum, de 

gemeente Vlaardingen en de hoogste bieder een vaatje haring bezorgd 

bij ‘De Groene Luiken’. Het ‘gouden haringmeisje met haar gade’ en de 

Vlaardingse stadsomroeper in klederdracht, deelden de haring uit onder de 

gasten en vrijwilligers, die zich de haring over het algemeen goed lieten 

smaken. 
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Eén van de gasten zei met een brede lach dat de haring hem hier veel 

beter smaakte dan bij de kraam. Dat kwam vooral omdat hij een nieuwe 

haring dáár van zijn uitkering niet kon betalen, zei hij er guitig bij. Alle haring 

ging schoon op en bij het vertrek van de Vrienden en hun gevolg werd hen 

nageroepen: ‘Tot volgend jaar!’

Vrijwilligersmarkt  Op 11 september heeft het aanloophuis met 

een kraampje gestaan op de vrijwilligersmarkt, die tevens het nieuwe the-

aterseizoen aankondigde. Door het zeer levendige geheel van deze markt 

was er veel publiek en we konden daardoor veel informatie kwijt. 

Informatiemiddag PCOB Op de tweede maandagmiddag van 

de maand houdt de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) haar 

ledenmiddag en aan het aanloophuis was gevraagd om op 8 november de 

invulling te verzorgen. Allereerst heeft de voorzitter uitgebreid verteld over 

het ontstaan van het aanloophuis en verteld hoe het aanloophuis al 16 jaar 

een belangrijke plek inneemt voor veel gasten van de Vlaardingse samenle-

ving. Na de pauze werd een soort middaggebed gehouden met gedichten 

uit onze eigen ‘bundel’ en met muziek van de familie Van Aperen en Jaap 

van Toor. 

Het ‘gouden 

haringmeisje met 

haar gade’ en 

de Vlaardingse 

stadsomroeper in 

klederdracht.
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Armoede conferentie Gemeente Vlaardingen 

Op 17 november werd door de gemeente Vlaardingen de jaarlijkse armoede 

conferentie georganiseerd in de Stadsgehoorzaal en het thema was ‘Alle 

Vlaardingers doen mee!’. Er was een informatiemarkt waarop ook het 

aanloophuis zich kon profileren. Vanuit het aanloophuis werd daarna meege-

daan aan de diverse workshops die ’s middags werden gehouden.

Bezoek BSO (buitenschoolse opvang)  We kregen een 

bijzondere vraag vanuit een BSO: of wij op de dag voor Kerst een aantal 

kinderen van deze opvang konden ontvangen en hen wat konden vertel-

len over het aanloophuis. We zijn op dit verzoek ingegaan. Het was een 

geslaagd bezoek waarbij wij hen, onder het genot van warme chocolade-

melk, informatie konden geven over ons aanloophuis. We konden de kinde-

ren en de begeleiders vertellen dat in het aanloophuis niet alleen daklozen 

komen, zoals eerst door hen werd gedacht.

Bezoek Taizé-gangers  Tussen Kerst en Nieuwjaar werd in 

Rotterdam een internationale jongeren ontmoeting georganiseerd vanuit 

Taizé. In Vlaardingen werd een aantal jongeren ondergebracht en in het 

kader van ‘tekenen van hoop’ werd een aantal workshops aangeboden. Ons 

aanloophuis was daar onderdeel van en op de ochtenden van donderdag 30 

en vrijdag 31 december waren er respectievelijk 20 en 45 gasten uit diverse 

landen bij het aanloophuis op bezoek.

Wij hebben hen verteld hoe dit initiatief tot stand is gekomen en hoe wij 

werken. De jongeren waren zeer enthousiast en er werden veel vragen 

gesteld met het idee om iets dergelijks in hun land/stad ook op te zetten. 

Vrijwilligersmarkt.
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Bezoek kerkenraden Een aantal kerkenraden van Protestantse 

wijkgemeenten is op onze uitnodiging ingegaan om hun vergadering in het 

aanloophuis te houden. Aan het begin van de vergadering hebben wij de 

mensen geïnformeerd over het aanloophuis. Op deze manier weten meer 

mensen wat het aanloophuis is en kunnen ze in hun wijk mensen erop 

wijzen. 

Contacten We hebben met de Senioren Zomerschool gesprekken 

gevoerd over een bezoek aan het aanloophuis met als thema ‘Reizen in 

de 18e eeuw’. Door te weinig belangstelling bij de Zomerschool is deze 

ochtend niet doorgegaan. 

Er zijn gesprekken gevoerd met Waterweg Wonen over ‘De dag van de 

medewerker’. Op deze dag konden medewerkers van Waterweg Wonen 

vrijwilligerswerk gaan doen o.a. in het aanloophuis. Er is overleg geweest 

over diverse werkzaamheden die de medewerkers konden doen, maar 

helaas werd hiervoor niet gekozen.

Met het Steunpunt Vrijwilligers is er overleg geweest over de Maatschap-

pelijke stage. Er zijn wat ideeën uitgewisseld 

over de activiteiten die vanuit het aanloophuis 

aangeboden kunnen worden op de Vacaturebank 

voor de maatschappelijke stage. 

Verder zijn er regelmatig gesprekken geweest 

met medewerkers van het DAC/Pameijer, meest-

al over gasten die wat overlast gaven. Ook met 

het Riagg hebben we contacten over diverse 

gasten gehad. Een tweetal mensen van het 

Zorgbelang is op bezoek geweest in het aanloop-

huis om reclame te maken voor panels waarin 

de gasten zitting konden nemen waarbij het ging 

om te kijken of de zorg goed geregeld wordt in 

de gemeente Vlaardingen. 

Natuurlijk hebben wij diverse gesprekken gevoerd 

met mensen van de afdeling Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van de gemeente in verband 

met onze subsidie en in verband met het post-

adres. 

Verder hebben we verschillende openingen bezocht zoals de opening van 

het Vrijwilligers Steunpunt in de Stadsbibliotheek in Vlaardingen, de officiële 

opening van de Elementen op 17 februari en de opening van de nieuwe 

locatie van GGZ Delfland in Vlaardingen. 

Hij liep langs de Oosthavenkade,

dicht tegen de huizen, ’t was koud.

Hij had in zijn leven veel schade

geleden, was moe, wat gebogen en oud

Schuifelend voorbij groene luiken

las hij: ‘Aanloophuis’ op de deur

Een vleug verse koffie kon hij ruiken

De deur week, hij ging af op de geur

Binnen vond hij een hart, en een luis-

terend oor; hij is sindsdien gebleven

Achter de groene luiken kwam hij thuis

voor de tijd die hem rest om te leven.

Lily Touwen
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Overzicht aantal bezoekers
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Ochtend 1.772

Middag 8.165

Crea 488

Expo 255

Totaal 10.680
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Exposities Er zijn in dit verslagjaar 9 tentoonstellingen 

gerealiseerd waarvan 5 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/thee 

geschonken voor de genodigden en serviesgoed ter beschikking gesteld. Bij 

verkoop van werk(en) is 10% van de opbrengst ten bate van het aanloop-

huis. De expositiecommissie, die uit 5 leden bestaat, zorgde ook dit jaar 

weer voor een gevarieerde aankleding van het aanloophuis en verscheiden-

heid in techniek en vorm. Verder was het aanloophuis dit jaar voor de eerste 

maal officieel opgenomen in de route van de Open Atelierdagen op 15 en 16 

mei. Met behulp van extra inzet van vrijwilligers waren de openingstijden op 

deze dagen verruimd. Het aanloophuis heeft in totaal 255 belangstellenden 

ontvangen die speciaal naar de exposities kwamen kijken.

Gerealiseerde tentoonstellingen
1. 25-01-2010 – 08-03-2010 Aquarellen van Elly van der Kaag

2. 08-03-2010 – 19-04-2010 Voorjaarsexpositie met gemengde techniek van 

   Willy de Goede-van Embden

3. 19-04-2010 – 31-05-2010 Foto’s van Ton Delfos en schilderijen van Walter van Vliet

4. 31-05-2010 – 12-07-2010 Olieverfschilderijen van Pieter Huijzer

5. 12-07-2010 – 23-08-2010 Acrylwerken van Edith Bakker en foto’s van John de Graaf

6. 23-08-2010 – 11-10-2010 Nazomeren in aquarel van Ylona Scheerders

7. 11-10-2010 – 15-11-2010 Overzichtstentoonstelling met gemengde techniek van 

   Marika Overdevest-de Jong

8. 15-11-2010 – 20-12-2010 Geabstraheerd- en realistisch werk van Enrico Verburgh

9. 20-12-2010 – 31-01-2011 Winterfotografie van Nelleke van der Luit

John de Graaf Pieter Huijzer Marika Overdevest-de Jong
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Publiciteit In het vorige verslag is aangegeven dat we 

bezig waren met het laten ontwerpen van een nieuwe folder. In het begin 

van 2010 is dit gerealiseerd. We zijn met een huisstijl gaan werken die ook 

in de advertentie, die regelmatig in de krant ‘Groot Vlaardingen’ is geplaatst, 

is terug te vinden. Vervolgens hebben we een nieuwe verspreidingslijst 

gemaakt en zijn de nieuwe folders op allerlei plaatsen neergelegd om zo 

bekendheid aan het aanloophuis te geven. We hebben besloten voorlopig 

eerst af te wachten of er door de nieuwe folders meer bezoekers komen 

alvorens mogelijk te gaan adverteren op TV Vlaardingen. 

Op onze website www.degroeneluiken.nl, die beheerd wordt door onze 

webmaster Anja Hoogewerff, is actuele informatie te vinden over onder 

andere de openingstijden, exposities, de medewerkers en andere activi-

teiten. Er wordt bijgehouden door hoeveel mensen onze website wordt 

bezocht. In 2010 kwam dat op een gemiddelde van 134 per maand uit, een 

stijgende lijn vergeleken met de vorige jaren.

 

Bestuur  Maarten van Ree heeft helaas om gezondheidsre-

denen afscheid moeten nemen. Namens de vrijwilligers heeft Henny van 

Dalfsen zitting genomen in het bestuur.
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Financieel verslag
Toelichting op de exploitatie 2010, begroting 
2011 en balans per 31-12-2010

Exploitatieresultaten over 2010
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.

 

De participatiebijdragen van de participerende kerken, de Protestantse 

Gemeente Vlaardingen en de Willibrordparochie Vlaardingen, zijn ten 

opzichte van de voorgaande jaren opnieuw afgenomen. De hoeveelheid 

donaties is eveneens opnieuw iets afgenomen.

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

van tentoonstellingen zijn verrekend met de huishoudelijke kosten. De ove-

rige eenmalige bijdragen waren eveneens lager dan vorige jaren (wanneer 

geen rekening wordt gehouden met een op de balans van vorig jaar vermel-

de nog te ontvangen bedrag van 1.400,-). De bijdrage van de gemeente 

was iets hoger dan vorig jaar. De meeste uitgaven in 2010 bewogen zich 

globaal op het niveau van 2009.

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

De uitgaven voor vrijwilligers namen dit jaar behoorlijk toe, overigens in 

grote lijn conform de begroting. Anderzijds waren er ten opzichte van vorig 

jaar, eveneens voorzien, forse meevallers: er waren geen uitgaven voor een 

jubileum, terwijl de kosten voor de inventaris eveneens terugliepen. Al met 

al resulteerde een ruim exploitatieoverschot. 

Balans per 31 december 2010  De balans spreekt voor 

zich. De financiële positie is gezond.

Begroting voor 2011  De begrote inkomsten volgen net als de 

begrote uitgaven globaal hetzelfde patroon als in 2010. Met één belangrijk 

verschil: de begrote inkomsten van de participanten lopen opnieuw terug 

omdat de Protestantse Gemeente heeft besloten voor 2011 niet meer 

bij te bijdragen. De subsidies en rentebaten kunnen met grote mate van 
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zekerheid worden ingeschat. De overige bijdragen zijn globaal op het zelfde 

niveau ingeschat. Het te verwachten bedrag aan inkomsten voor eenmalige 

bijdragen, die lastig te voorspellen zijn, is voorzichtigheidshalve iets naar 

beneden bijgesteld.

 

Balans per 31-12-2010

Aktiva  Passiva 
Kas/giro        1.557,78  Kapitaal  58.919,15 
Bankrekening      77.796,08  Reservering jubileum     4.000,00 
  Reservering inventaris     8.000,00 
  Tekort kleine kas*        429,93 
  Training vrijwilligers*     1.940,00 
  Resultaat  6.064,78 
Totaal      79.353,86  Totaal   79.353,86 
  *nog te betalen

Exploitatierekening 2010 en begroting 2011

Baten  Gerealiseerd 2010  Begroting 2011 
Bijdragen participanten         3.669,00            2.269
Donaties          1.928,00            2.000
Overige eenmalige bijdragen         2.273,94               500
Subsidies       23.998,00          23.998
Rentebaten         2.144,51            2.200
Totale inkomsten       34.013,45           30.967
   
Lasten  Gerealiseerd 2010 Begroting 2011
Toegerekende  huur  5.510,00  5.620 
ENECO         3.237,89            3.750
Belastingen           665,17            1.000
Verzekeringen           489,16               400
Huishoudelijke kosten         4.129,66            4.500
Abonnementen           408,79               420
Scholing vrijwilligers         1.940,00            2.000
Overige kosten vrijwilligers         2.255,44            2.500
Telefoon           338,47               350
Secretariaat           214,72               300
Publiciteit          5.284,86            6.000
Inventaris         1.474,51            2.000
Reservering t.b.v. jubileum         1.000,00            1.000
Rservering t.b.v. inventaris         1.000,00            1.000
Onvoorzien             1.000
Totale uitgaven       27.948,67           31.840

Saldo           6.064,78     -  873
       34.013,45          30.967
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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 Henny van Dalfsen.

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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