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De blik van buiten  Het jaarverslag dat weer 

voor u ligt, wordt altijd gemaakt door medewerkers van het aanloophuis. 

Daarom leek het ons eens een goed idee om iemand van buiten onze 

organisatie te vragen een stukje te schrijven voor ons jaarverslag. We zijn 

benieuwd wat anderen die ons aanloophuis kennen, over ons te vertellen 

hebben. We hebben Paul Zwart, onze wijkagent, met wie altijd uitstekend 

wordt samengewerkt, daartoe bereid gevonden. Hij schreef ons het vol-

gende:

“Tijdens mijn werk als wijkagent kom ik vaak mensen tegen of kom ik bij 

mensen thuis.Vaak gaat het om gezinnen of mensen die opgenomen zijn 

in een kring van vrienden en bekenden.

Soms echter raak ik in gesprek met mensen die eenzaam zijn maar die wel 

degelijk meer contact met anderen zouden willen hebben. Gelukkig is het 

dan zo dat ik ze kan doorverwijzen naar, onder andere, de Groene Luiken.

Ik ben een fan van deze fantastische instelling waar iedereen kan binnenlo-

pen voor een praatje en een kopje koffie.

Het mag ook thee zijn. Zelf loop ik ook 

met enige regelmaat even naar binnen 

om te praten met de aanwezige bezoe-

kers en vrijwilligers.

De ontvangst is altijd hartelijk en warm. 

Echt een “woonkamer” voor mensen die 

gezelschap zoeken.

Ook is de Groene Luiken een veilige 

omgeving voor de bezoekers. Hier moe-

ten we, ook als politie, zorgvuldig mee 

om gaan. Iedereen heeft behoefte aan 

een plek waar je geborgenheid kan vin-

den en waar je je thuis kunt voelen.

Wat mij betreft is de Groene Luiken onmis-

baar voor vele Vlaardingers en soms ook 

voor mensen buiten Vlaardingen.

Ik, maar ook mijn collega’s, ondersteu-

nen jullie en de bezoekers van harte”.

We vinden het fijn om te lezen dat ons 

aanloophuis door anderen wordt gewaar-

deerd.
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Gasten Het jaar 2012 was een druk jaar met veel bezoekers 

in het aanloophuis. Ondanks de drukte hebben onze vrijwilligers met veel 

plezier het hele jaar weer dienst gedraaid en op een enkele uitzondering na, 

zijn er geen vervelende gebeurtenissen te melden. De trend die het vorige 

jaar was ingezet met zoveel bezoekers per dag, zette zich dit jaar ook weer 

voort. Waar onze bezoekers vandaan komen, is moeilijk te zeggen maar 

een groot deel komt vanuit de nachtopvang de Elementen. Daarnaast zijn 

er regelmatige bezoekers die vanuit het 

Dagactiviteitencentrum van de Pameijer 

op de Schiedamseweg hun weg weten 

te vinden naar het aanloophuis voor 

een gratis kopje koffie maar ook voor 

de rust die meestal in het aanloophuis 

heerst. De meeste gasten komen uit 

Vlaardingen maar soms uit Schiedam 

of Maassluis. Door het vele gebruik van 

het aanloophuis was het nodig om de 

vloerbedekking te vernieuwen en tevens 

werden de kussentjes op de stoelen ver-

nieuwd. Dat was geen overbodige luxe als je weet hoeveel er op de oude 

kussentjes gezeten werd. Helaas was het nodig om het aanloophuis op 

één middag in februari te sluiten omdat de nieuwe vloerbedekking moest 

worden gelegd. Verder werd er een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft 

zodat er meer koffie in één keer gezet kan worden voor de vele gasten. 

Het aanloophuis is weer het hele jaar iedere dag geopend geweest. De 

openingstijden zijn zaterdag tot en met dinsdag van 14.00-17.00 uur en 

op woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00-13.45 uur en van 14.15-

17.00 uur. Ook op feestdagen zoals Koninginnedag, Hemelvaart, Pasen, 

Pinksteren en Kerstmis is het aanloophuis open. Er zijn gelukkig altijd vrij-

willigers te vinden die op deze dagen willen werken! Voor onze bezoekers 

is het fijn dat ze iedere dag terecht kunnen in het aanloophuis. 

Eind januari werd de winterregeling van kracht bij de Gemeente Vlaardingen 

en in verband met de kou mochten mensen zonder verblijfplaats zich mel-

den bij de Elementen. Tijdens deze koude periode werd het wel wat druk-

ker in het aanloophuis maar er deden zich geen problemen voor. Wij kon-

den sommige mensen voor een slaapplaats naar de Elementen verwijzen.

Op een gegeven moment gedroeg een klein groepje van de gasten zich 

wat vreemd. Het leek of zij zich met drugs bezighielden. Wij hebben deze 

mensen gewaarschuwd dat ze geen drugs in het aanloophuis met zich 

mee mogen brengen of mogen gebruiken. Houden ze zich hier niet aan, 

dan worden ze weggestuurd. Vanwege dit soms vreemde gedrag van 
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bezoekers hebben wij contact gezocht met een gepensioneerde huisarts 

uit Vlaardingen die veel ervaring heeft met verslaving. Hij bezoekt regel-

matig het aanloophuis om te kijken of er zaken gebeuren die er niet horen. 

De rust keerde wel weer nadat deze gasten waren verdwenen. Onze 

huisarts blijft wel op de hoogte van het wel en wee in het aanloophuis en 

indien nodig komt hij weer poolshoogte nemen. Heel fijn dat wij zo kunnen 

samenwerken. 

Aantal bezoekers De laatste jaren is er een sterk stijgende lijn te 

zien in het aantal bezoekers. In 2010 was het aantal bezoekers nog 10.680 

en in 2011 13.039. In 2012 hebben we zelfs 14.440 bezoekers mogen ont-

vangen. Het is altijd moeilijk om hiervoor een oorzaak aan te geven maar het 

zou kunnen zijn dat de economische crisis hierbij een rol speelt. 

Vrijwilligers Ook 2012 was weer een bewogen jaar voor onze 

vrijwilligers. In maart overleed één van onze vrijwilligers aan een her-

sentumor. Vanaf het begin van het aanloophuis was zij vrijwilliger. In de 

loop van het jaar overleed de partner van één 

van onze bestuursleden en de partner van één 

van onze vrijwilligers. Verder hadden een paar 

vrijwilligers te kampen met ernstige ziekte. Hoe 

triest dit ook is, het medeleven van de andere 

vrijwilligers en bestuursleden èn van de gasten 

doet iedereen heel goed. Eén van onze vrijwilli-

gers bood aan om bij de vrijwilligers, die ziek zijn 

of om andere reden tijdelijk geen dienst kunnen 

draaien, op bezoek te gaan met een bloemetje. 

Deze bezoekjes worden heel erg op prijs gesteld 

en wij zijn blij met dit initiatief. Tijdens de nieuw-

jaarsreceptie werden drie vrijwilligers in de bloe-

men gezet omdat zij 10 jaar vrijwilliger waren. 

Zij ontvingen natuurlijk weer een mooi speldje 

in de vorm van het aanloophuis. In januari was 

er weer een training voor nieuwe vrijwilligers. 

Vier nieuwe vrijwilligers deden hieraan mee. 

Er had zich nog een nieuwe vrijwilliger gemeld 

maar door ziekte kon zij helaas niet meedoen. In 

2012 heeft ze boventallig meegedraaid en ze zal 

in 2013 de training gaan volgen. Een aantal maanden na de training volgt 

altijd een evaluatie-gesprek om te horen hoe de nieuwe vrijwilligers het 

werken in het aanloophuis ervaren. Gelukkig kwamen hier alleen maar 

Uit de gedichtenbundel ‘Ontluikende 

Woorden’ uitgegeven ter ere van het 

15-jarig bestaan van het aanloophuis.

De ander 

Is niet zo lang geleden

niet zo ver,

zo gek nog niet.

Jij hebt

jouw eigen ander

die van mij 

is heel dichtbij

mijn ander 

dat ben jij 

Teuntje Verheul Vreugdenhil
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goede ervaringen naar voren. In de loop van 2012 zijn drie vrijwilligers 

gestopt. Eén stopte vanwege hoge leeftijd, de andere zocht na 20 jaar 

een nieuwe plek voor vrijwilligerswerk en de derde was mantelzorger 

geworden. Van hen hebben wij op passende wijze afscheid genomen

Vrijwilligersavonden Op de vrijwilligersavonden zijn de vol-

gende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Dagactiviteitencentrum van de Stichting Pameijer aan de 

Schiedamseweg. Eén van de medewerkers van het dagactiviteitencen-

trum vertelde ons op deze avond wat het centrum voor de bezoekers 

organiseert, wie er komen, welke regels er gelden en dergelijke. 

- Project Schuldhulpmaatje. Een coördinator van dit project heeft ons 

verteld wat het project Schuldhulpmaatje is en wat zij allemaal doen, 

welke mensen hiervoor in aanmerk-

ing komen en waar de vrijwilligers 

tegenaan lopen. 

- De Elementen en het Postadres. 

Op deze avond waren twee 

medewerkers van de Elementen 

aanwezig om ons te vertellen hoe 

het werkt in de nachtopvang, wat de 

regels zijn en wie ervan gebruik kun-

nen maken. Verder waren er twee 

medewerkers van de Gemeente 

Vlaardingen aanwezig om wat te 

vertellen over het postadres en de 

vangnetfunctie van de gemeente. 

Op bovengenoemde vrijwilligersavon-

den waren 20-30 vrijwilligers aan-

wezig. Op deze avonden komen ook 

allerlei andere zaken aan de orde 

die spelen in het aanloophuis, zoals 

hoe om te gaan met de drukte, het 

schoonhouden van de ruimte en 

mededelingen uit het bestuur.

Uitje naar Amersfoort Op 6 oktober vond het jaarlijkse uitje 

voor de vrijwilligers van het aanloophuis plaats. Dit jaar waren we te gast 

in Amersfoort in inloophuis Schothorst. Met de bus zijn we met ruim 30 

vrijwilligers en bestuursleden naar Amersfoort gegaan. Omdat het inloop-

huis over niet zo´n grote ruimte beschikte, kreeg een deel van onze groep 
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een rondwandeling door de wijk en het andere deel uitleg in het inloophuis 

onder het genot van diverse door de Amersfoorts vrijwilligers gebakken, 

soorten taart. De bedoeling was om daarna de andere groep te informeren 

en te gaan wandelen maar daar was niet veel tijd meer voor. We heb-

ben daarna van een heerlijke lunch 

genoten in restaurant ‘Downey’s.’ 

De lunch proberen we tijdens ons 

uitje meestal plaats te laten vinden 

in een restaurant waar ook men-

sen met een verstandelijke beper-

king werken. Daarna genoten we 

van de zon en van een rondvaart 

met de Waterlijn. Tot slot op een 

terrasje in de zon nog een drankje 

gedronken om daarna weer terug 

te reizen naar Vlaardingen. Een 

heel gezellig dagje uit met leuke 

ontmoetingen.

Crea-ochtend In het aan-

loophuis is op iedere vrijdagoch-

tend een creativiteitsgroep actief. 

Onder de enthousiaste leiding van 

een aantal zeer creatieve vrijwil-

ligers wordt allerlei leuke handen-

arbeid verricht. Er zijn meestal tus-

sen de 10 en 14 bezoekers creatief 

bezig. De laatste bijeenkomst voor 

de zomervakantie werd weer fees-

telijk afgesloten. Verderop in het 

verslag komen we daarop terug. 

Kerst  Op beide kerstdagen was er weer een speciaal programma. 

Op 1e kerstdag trad de groep JUN weer op en deze muzikale familie 

maakt er altijd een echt feest van. De ruim 50 gasten hebben genoten 

van deze middag en van al het lekkers dat rondgedeeld werd. Er is altijd 

soep en broodjes, en net als voorgaande jaren hadden we weer heel 

wat lekkers van Bakker Hazenberg gekregen. Heel veel dank daarvoor! 

Op 2e kerstdag waren er 35 gasten en zij luisterden naar verhalen, 

gitaarspel en zang van Ed Boender. De gasten konden dit weer erg 

waarderen. 

Uit de gedichtenbundel ‘Ontluikende Woorden’ uitgegeven 

ter ere van het 15-jarig bestaan van het aanloophuis.

Ode aan het Aanloophuis De Groene Luiken

In Aanloophuis De Groene Luiken

Op het hoekje bij de haven

Kun je je aan koffie laven

En er even onderduiken.

Menigeen, arm of juist rijk

Heeft er zo zijn vaste stekje

Voert zijn dagelijks gesprekje

En er hangt ook kunst te kijk.

Of je nu eenzaam bent of triest

-er is geen mens die daarvoor kiest-

Steeds een maat om mee te praten.

Een luisterend oor, een bakkie troost

Waarmee je op het leven proost

Bij hen die je in je waarde laten.

Manja Herstel
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Postadres In de loop van 2012 is er beter contact gekomen tussen 

het aanloophuis en de gemeente en was er beter zicht op wie er ingeschre-

ven waren voor het postadres. Regelmatig wordt nu weer gekeken welke 

mensen inmiddels uitgeschreven zijn en wie er nog wel een postadres 

hebben. Er staan circa 15 mensen met een postadres ingeschreven. 

Bijzondere activiteiten
Soep- en broodjesmiddagen Het is alom bekend dat er 

op de eerste zondag van de maand soep wordt geschonken. Het aantal 

bezoekers is op deze zondagen altijd groot. Omdat we merkten dat de 

soep altijd tot de laatste druppel opgaat, heeft het bestuur besloten om 

daarnaast met ingang van januari op de derde zondag 

van de maand belegde broodjes uit te gaan delen. Een 

middenstander in Vlaardingen levert de broodjes altijd 

belegd aan. Een service die we erg op prijs stellen. 

Net als de soep vinden deze broodjes ook goed aftrek. 

Daarnaast ontvangen we regelmatig in het aanloophuis 

overgebleven etenswaren van bijvoorbeeld lunches of recepties of van 

een (vrijwilligers)ontbijt die elders zijn gehouden. Dezelfde dag gaat al het 

eten tot de laatste kruimel op en onze gasten zijn blij met het onverwachte 

lekkers. Vooral in de maand december komt er heel wat eten de kant van 

het aanloophuis op.

De leverancier van 

de belegde broodjes: 

dhr. v.d. Burg.
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18-jarig bestaan Op 11 maart was er feest in het aanloophuis. We 

bestonden 18 jaar en er was taart en veel gezelligheid!

Mantelzorg Café Door de Stichting Mantelzorg Nieuwe 

Waterweg Noord wordt iedere tweede dinsdagochtend van de maand het 

mantelzorg café gehouden. Veel mensen weten hun weg te vinden naar 

het aanloophuis om op een gezellige en ontspannende manier met elkaar 

van gedachten te wisselen en soms wat informatie te krijgen van diverse 

organisaties. 

WMO-Raad Net als vorig jaar vond er weer een gesprek plaats 

met twee leden van de (Wet Maatschappelijke ondersteuning) WMO raad 

van Vlaardingen. Zij wilden bijvoorbeeld graag weten wat er allemaal in 

het aanloophuis gebeurt en wie er komen. Eén van de leden bood vervol-

gens aan om een uitje 

te organiseren met 

de Vlaardingse fluis-

terboot. De gasten 

van het aanloophuis 

mochten op vrijdag-

ochtend 22 juni gratis mee. De bezoekers van de creagroep beëindigden 

hiermee op feestelijke wijze de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. 

Uiteraard ging de leiding van de crea ochtend ook mee evenals enkele 

bestuursleden en zij zorgden voor een hapje en een drankje. De mensen 

hebben erg genoten van dit bijzondere uitje.

WMO-raad uitje met 

fluisterboot
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De eerste haring Op 6 juni ontving het aanloophuis vanaf de 

Balder de eerste nieuwe haring. Dat is een echte traktatie en deze haring 

wordt erg gewaardeerd door onze gasten.

Uitmarkt  We stonden in september op de Uitmarkt die gecombi-

neerd werd met de vrijwilligersmarkt. In ons kraampje was weer veel 

informatie over het aanloophuis te vinden.

Markt voor Maatschappelijke Stage In september 

was het aanloophuis present op de markt voor Maatschappelijke Stage. 

Ons bleek echter dat wij hier niet echt een rol vervulden omdat de meeste 

leerlingen te jong zijn om in ons aanloophuis een stage te lopen.

Contacten Er is regelmatig contact met 

het Dagactiviteitencentrum van de Stichting 

Pameijer aan de Schiedamseweg. Als er vra-

gen zijn omtrent het gedrag van een gast, dan nemen wij soms contact op 

om te overleggen hoe wij daarmee om kunnen gaan omdat zij deze gast 

ook vaak kennen.

Met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente 

Vlaardingen hebben we, naast contacten over het postadres, ook gespro-

ken over de toegenomen drukte tijdens de winterperiode. 

Met het Steunpunt Vrijwilligers hebben we het gehad over de diverse cur-

sussen die zij aanbieden. In het afgelopen jaar hebben twee vrijwilligers de 

cursus “Levensreddend handelen” met succes gevolgd.
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‘Wanderlust’ van 

David de Beer.

‘Diverse technieken’ 

van Elma Mol.

Aquarel uit de expo-

sitie ‘Noord-Holland-

se landschappen’ 

van Ina de Groot.
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Exposities 2012 is weer een jaar geweest met veel 

variaties in de exposities. Allerlei technieken hebben de revue gepasseerd, 

maar ook in onderwerpen is veel diversiteit aan bod gekomen. Elke 5 of 

6 weken wordt een andere expositie geplaatst en dit geeft steeds weer 

een totaal ander wandbeeld in het Aanloophuis. Uiteraard wordt dit door 

de gasten bijzonder op prijs gesteld, want het geeft steeds ook weer 

aanleiding tot gespreksstof. De expositiecommissie bestaat uit 3 leden en 

er zijn 3 personen beschikbaar voor de achtervang. De exposities worden 

steeds prachtig belicht. In 2012 zijn we overgestapt op led-verlichting die 

energiezuiniger is.

De exposant mag gratis in het aanloophuis exposeren. Wel wordt een ver-

goeding van € 50,- voor de kosten in rekening gebracht bij een opening. 

Indien er werk verkocht wordt, komt 10% van de verkoopprijs ten goede 

van het aanloophuis. Vijf exposanten hebben een opening gehouden. Door 

de exposities heeft het aanloophuis 352 bezoekers mogen verwelkomen, 

bestaande uit het totaal van de bezoekers bij een speciale opening en tij-

dens de reguliere openingstijden. 

Het werk van de volgende exposanten was in 2012 te zien:

Publiciteit Onze website www.degroeneluiken.nl werd 

in 2012 gemiddeld 159 keer per maand bekeken. Hier valt eveneens een 

stijging in te constateren omdat dit in 2011 nog 118 keer per maand was. 

Halverwege het jaar is alles goed nagekeken en is de website volledig 

geactualiseerd. Onze webmaster Anja Hoogewerff heeft daar uitstekend 

voor gezorgd. 

Gerealiseerde tentoonstellingen
1. 23-01-’12 - 04-03-’12 Marsha Anker met afbeeldingen van mens en dier;

2. 05-03-’12 -  15-04-’12 Nelleke v.d. Luit met voorjaarsfoto’s;

3. 16-04-’12 - 27-05-’12 Ina de Groot met aquarellen en tekeningen van het 

    Noord-Hollandse landschap en met abstracten;

4. 28-05-’12 - 08-07-’12 Milan Tetteroo: foto’s van danskunst en Peru;

5. 09-07-’12 - 19-08-’12 Ria van Teffelen: olieverf schilderijen van stillevens en landschappen;

6. 20-08-’12 - 30-09-’12 Pien Senders met collages;

7. 01-10-’12 - 11-01-’12 Gerda Poot en Gerrit Willems foto’s met diverse onderwerpen;

8. 12-11-’12 - 14-12-’12 Elma Moll: diverse technieken met veel werk over mens en natuur;

9. 15-12-’12 - 20-01-’13 David de Beer met foto’s vanuit diverse landen.
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Regelmatig waren advertenties te vinden in ‘Groot Vlaardingen’. Naast de 

algemene tekst wordt daarin ook de nieuwe expositie aangekondigd.

In april werd door het maandblad ‘De Open Deur’ een interview gehouden 

met twee bestuursleden over het thema ‘thuiskomen’. Het was een leuk 

gesprek en in juli stond in het blad een reportage over het aanloophuis.

Halverwege het jaar is de voorzitter op een vergadering van de Algemene 

Kerkenraad geweest van de Protestantse Gemeente om over het aan-

loophuis te vertellen. Uit een korte inventarisatie bleek dat een aantal 

aanwezigen nog nooit in het aanloophuis was geweest. De kerkenraad 

is uitgenodigd om eens voltallig in het aanloophuis te komen vergaderen. 

Bestuur Leo van Leeuwen heeft het bestuur in de loop van 

het jaar verlaten. Harry Tuitel is daarna tot het bestuur toegetreden , mede 

als vertegenwoordiger vanuit de vrijwilligers maar ook als degene die 

ondersteuning biedt bij het onderhoud van het gebouw. Voor de rest is de 

samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven. 

Het bestuur heeft in 2012 gesprekken gevoerd met het Platform Ander 

Vlaardingen (PAV), dat de ruimte achter het aanloophuis huurt, vanwege 

wijzigingen in de subsidie die het PAV van de Gemeente Vlaardingen krijgt. 

Verder is met de voorzitter van de Protestantse Diaconie om de tafel geze-

ten om te praten over de financiële bijdrage aan het aanloophuis.
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Financieel verslag
Toelichting op de exploitatie 2012, 
begroting 2013 en balans per 31-12-2012

Exploitatieresultaten over 2012
De participatiebijdragen, de subsidie en rentebaten liggen globaal op het-

zelfde niveau als vorig jaar. Dat geldt ook voor de donaties. Wel worden de 

donaties vanaf december 2012 geboekt op een aparte Stichting Vrienden 

van de Groene Luiken waarvan de oprichting in het vorig jaar is aangekon-

digd. Deze Stichting is in het leven geroepen om te bereiken dat donaties 

en bijzondere eenmalige bijdragen zoals bijvoorbeeld legaten, tenzij dat 

strikt noodzakelijk is, worden besteed aan bijzondere uitgaven die niet 

onder de reguliere exploitatie vallen. Een belangrijk deel van de eenmalige 

bijdragen bestaat uit teruggave van betaalde energiebelasting over de 

afgelopen vijf jaar. De overige eenmalige bijdragen zijn ontvangen van de 

diaconie van de Protestantse Gemeente. De bijdragen van bezoekers in de 

koffiepot zijn verrekend met de huishoudelijke kosten.

De meeste uitgaven in 2012 bewogen zich globaal op het niveau van 2011 

Met een paar uitzonderingen. De feitelijke uitgaven van scholingskosten voor 

vrijwilligers (die betrekking hadden op 2011) waren lager dan aanvankelijk 

begroot omdat in 2011 geen basistraining is gegeven. Voor 2012 liggen de 

kosten weer op een hoger niveau. De overige kosten voor vrijwilligers lagen 

hoger dan normaal in verband met enkele incidentele uitgaven. Tot slot werd 

er aanzienlijk minder aan de inventaris uitgegeven dan in het vorige jaar

Balans per 31 december 2012 De balans spreekt voor 

zich. De financiële positie is gezond. In overleg met de gemeente is afgespro-

ken een deel van het kapitaal dat in de afgelopen jaren werd opgebouwd uit 

ontvangen bedragen uit andere bronnen dan subsidie over te boeken naar de 

Stichting Vrienden van de Groene Luiken. Op de balans staat het deel dat dient 

als weerstandsvermogen. Resultaat is een balans waaruit blijkt dat er vol-

doende vermogen is om eventuele niet voorziene tegenvallers op te lossen. 

Begroting voor 2013 De begrote inkomsten volgen net als de 

begrote uitgaven globaal hetzelfde patroon als in 2012. Met als belangrijk 

verschil dat de eenmalige bijdragen lager zijn ingeschat omdat als eerder 

gemeld deze bijdragen voor 2012 eenmalig hoog waren. Ook de begrote 

uitgaven voor de inventaris lopen naar verwachting terug t.o.v. vorig jaar. 

Er zal alles aan worden gedaan het verwachte tekort in de praktijk zo veel 

mogelijk terug te dringen.
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Balans per 31-12-2012

Aktiva  Passiva 

Triodos bank 643 Kapitaal 17.853

ASN-bank 27.360 Reservering jubileum 6.000

Saldo kleine kas 4 Reservering inventaris 2.000

Tekort 146 Training vrijwilligers* 2.300

Totaal 28.153 Totaal 28.153

  

*nog te betalen

Exploitatierekening 2012 en begroting 2013

Baten  Gerealiseerd 2012  Begroting 2013 

Bijdragen participanten  2.300  2.100

Donaties   1.235  1.000

Overige eenmalige bijdragen  3.294  500

Subsidies  23.998  24.000

Rentebaten  1.878  2.000

Totale inkomsten  32.705  29.600

 

Lasten  Gerealiseerd 2012  Begroting 2013

Toegerekende  huur  5.730  5.800

ENECO  3.148  3.250

Belastingen  441  500

Verzekeringen  400  450

Huishoudelijke kosten  6.217  6.500

Abonnementen  683  700

Scholing vrijwilligers  1.085  2.300

Andere kosten vrijwilligers  4.571  3.500

Telefoon  347  400

Secretariaat en bankkosten  358  400

Publiciteit   4.862  5.000

Inventaris  2.250  2.000

Klein onderhoud  759  500

Reservering t.b.v. jubileum  1.000  1.000

Reservering t.b.v. inventaris  1.000  1.000

   

Totale uitgaven  32.851  33.300

TEKORT  -146  -3.700
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