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De blik
 
van
buiten

Burgemeester Bert Blase van de gemeente Vlaardingen deelt 
in onderstaande inleiding zijn ervaringen met het aanloop-
huis De Groene Luiken. De blik van buiten…

‘Een warme ontmoetingsplek’
Als burgemeester van de gemeente Vlaardingen kom je op 
veel verschillende en bijzondere plekken. Zo ook De Groene 
Luiken. Een open huis waarin je altijd welkom bent. Voor 
degenen die behoefte hebben aan een gesprek. Of gewoon 
even op adem komen en rustig willen zitten. De vrijwilligers 

staan klaar. En, niet onbelangrijk, er is aandacht voor de 
inwendige mens. Kortom: De Groene Luiken is een 

plek om te koesteren. 
Vanuit de gemeente proberen we ons zoveel 
mogelijk in te zetten voor een samenleving waarin 
onze inwoners zo goed mogelijk kunnen meedoen, 

op een manier die bij hen past. Daarin spelen 
vrijwilligers een belangrijke rol. In De Groene Luiken 

zien we hoe dit samenkomt. Ik heb de gelegenheid gehad 
er meerdere keren te zijn en wat opvalt is de betrokkenheid 
en hartelijkheid van de vrijwilligers en de gemoedelijkheid 
onder de bezoekers. Het is een warme ontmoetingsplek waar 
ik openhartige gesprekken heb gevoerd met de gasten én de 
vrijwilligers. Een organisatie die wezenlijk bijdraagt aan onze 
samenleving.
De Groene Luiken is een plek zonder drempels en schotten 
waar je je welkom voelt. Het aanloophuis heeft een pret-
tige sfeer. De ruimte is sfeervol ingericht en nog eens extra 
aantrekkelijk, omdat er wisselende tentoonstellingen zijn van 
schilderijen, foto’s en andere kunstuitingen. Waar nodig helpen 
de vrijwilligers de gasten op weg naar onze plaatselijke en 
regionale hulpverleningsinstellingen. Hulde voor allen die dit 
met hun inzet mogelijk maken!

Bert Blase, burgemeester

Het aanloophuis lijkt het afgelopen jaar nog bekender te 
zijn geworden. Het aantal bezoekers is namelijk met ca. 
1000 gestegen ten opzichte van het jaar 2014. De kracht 
van het aanloophuis is vooral dat er niets hoeft en dat 
iedereen welkom is. Het aanloophuis staat niet alleen open 
voor mensen met (psychische) problemen maar voor alle 

Gasten
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mensen die daaraan behoefte hebben. 365 dagen per jaar is 
iedereen van harte welkom in een ruimte die door gasten 
vaak wordt ervaren als een gezellige huiskamer. Men kan 
er even bijkomen van de drukte buiten of de drukte in het 
eigen leven. Onze gasten kunnen ervoor kiezen om, onder 
het genot van koffie met een koekje, gezellig een praatje te 
maken, de krant te lezen of een spelletje te doen, waarbij 
vooral schaken populair is. Stil in een hoekje zitten is ook 
mogelijk. Na zoveel jaar blijkt het aanloophuis nog steeds in 
een grote behoefte te voorzien. 

Het viel niet altijd mee om het rooster voor de vrijwilligers 
rond te krijgen maar toch lukte dat iedere dag weer. Dank 
aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt! 
De bezoekers kwamen vooral uit Vlaardingen maar soms 
ook van daarbuiten. De drukte werd voor een deel veroor-
zaakt door mensen die hun post kwamen ophalen in het 
kader van de ‘adreslozenregeling’. De mensen uit de nacht-
opvang De Elementen waren ook regelmatige bezoekers 
en nogal wat bezoekers liepen heen en weer tussen het 

Activiteiten Centrum van de Pameijer aan de Schiedamse-
weg en het aanloophuis. Het aanloophuis was net 

zoals alle voorgaande jaren weer open op feest-
dagen. Juist op dagen als Kerst, Koningsdag en 

Bevrijdingsdag is het vaak gezellig druk en is er 
meestal iets extra’s voor de gasten. 

Iedereen is blij dat er na de verbouwing niet 
meer gerookt wordt in het aanloophuis. Het 

‘glazen rookhok’ op het binnenplaatsje wordt 
zonder commentaar gebruikt door de rokers. Op 

de eerste zondag van de maand was er weer soep met 
brood en op de derde zondag van de maand werden er be-

legde broodjes geserveerd. Halverwege het jaar werd beslo-
ten om in plaats van de broodjes een eenvoudige maaltijd 
te serveren. We merkten namelijk dat sommige gasten echt 
honger hebben en dan is een warme maaltijd toch beter. 
Gelukkig waren er altijd weer vrijwilligers te vinden die de 
soep en/of de warme maaltijd wilden maken. Het is op de 
dagen dat er eten wordt aangeboden ook altijd drukker dan 
normaal. Het eten kon nu ook in het aanloophuis gemaakt 
worden omdat er in de achterruimte na de verbouwing een 
goede keuken is geïnstalleerd. Om meer van de keuken ge-
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bruik te maken, werd er besloten om één maal per maand 
op donderdag pannenkoeken te gaan bakken. Eén van de 
vrijwilligers wilde dat graag doen en in maart was de eerste 
pannenkoekendag. Het was heel druk en het leek wel of 
heel Vlaardingen op de geur van de pannenkoeken was af-
gekomen. Het bleek wel nodig om controle over de uitgifte 
te hebben, dus besloten we om een tafel in de deuropening 
van de achterruimte te zetten en daar de pannenkoeken uit 
te delen. Natuurlijk mochten de gasten vaker komen maar 
per keer werd één pannenkoek gegeven om iedereen de 
mogelijkheid te geven een pannenkoek te kunnen eten. Aan 
het eind van de middag kwamen er ook nog mensen langs 
uit hun werk om even een pannenkoek te eten. Het bleek 
een succes. Later werd geprobeerd om met 2 gasten onder 

leiding van een vrijwilliger in de keuken koekjes, cakes, 
boterkoek enz. te gaan bakken om daarna uit te 

delen in het aanloophuis. Dit is een aantal keren 
op proef gedaan maar het bleek niet eenvou-
dig om afspraken te maken met de gasten 
waardoor er minder of geen gasten waren om 
te helpen. Op tweede paasdag is samen met 

een aantal gasten een high tea georganiseerd. 
Er werd van alles klaargemaakt en op de dag zelf 

stond alles netjes op etagères uitgestald in het aan-
loophuis. Het werd erg gewaardeerd. Regelmatig werd het 
aanloophuis weer verrast met eten dat werd gebracht. Het 
waren restanten van een lunch, diner of een receptie. Als 
het nodig was, werd het eten opgewarmd voordat het werd 
uitgedeeld. De ervaring leerde steeds weer, dat alles altijd op 
gaat en dat de gasten ervan genieten.

Aantal bezoekers In 2015 was het weer drukker dan 
in voorgaande jaren. Een totaal aantal van 16.008 bezoekers 
dit jaar. (in 2014 14.976 en in 2013 14.400). In de ochtend 
komen gemiddeld 18 mensen en in de middag gemiddeld 
31. Zoals in het overzicht te zien is, zijn de zaterdag en de 
zondag de drukste middagen en de drukste maanden zijn 
januari, februari en maart. 

Vrijwilligers Het aanloophuis heeft gelukkig veel vrijwil-
ligers en dat is maar goed ook, omdat we tien dagdelen in 
de week open zijn waardoor er per week twintig vrijwil-
ligers nodig zijn. Daarnaast zijn twee vrijwilligers bij de 

Totaal aantal bezoekers 

in 2015: 16.008

High tea gemaakt door 

vrijwilligers en gasten.
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crea-ochtend actief. Ook dit jaar meldde 
een aantal nieuwe vrijwilligers zich aan 
en in maart is de training gestart met 
zeven nieuwe vrijwilligers. Een leuke 
groep die na de training enthousiast is 
gaan meedraaien, op één na omdat hij 
weer nieuw werk had gevonden. Dat 
was fijn voor hem maar voor ons wel 
jammer. In de loop van 2015 hebben 
zich weer nieuwe vrijwilligers aangemeld 
en zij zijn boventallig gaan meedraaien 
totdat er een nieuwe training in januari 
2016 zal worden gegeven. Tot de training 
draaien nieuwe vrijwilligers boventallig 
mee. Met de nieuwe groep vrijwilligers is 
na een paar maanden zoals gebruikelijk 
een evaluatiegesprek gehouden. Geluk-
kig hoorden we positieve ervaringen. Bij 
de bestaande groep vrijwilligers zijn er 
helaas altijd een paar die kampen met 
ziekte waardoor ze een tijd uit de run-
ning zijn. Doordat we zoveel vrijwilligers 
hebben, kunnen we toch altijd open 
zijn. Van twee vrijwilligsters hebben wij 

afscheid genomen: één heeft ons na 21 jaar trouwe dienst 
verlaten en de andere vanwege gezondheidsklachten. Met 
een prachtige bos bloemen hebben wij afscheid van hen 
genomen. Twee vrijwilligers werden in het zonnetje gezet 
omdat zij al 10 jaar meedraaien en één vrijwilligster omdat 
zij al 20 jaar meewerkt. Natuurlijk hoorde daar een cadeau 
en een bloemetje bij! In december kregen wij het droevige 
bericht dat één van onze vrijwilligers was overleden. 

Vrijwilligersavonden Op de vrijwilligersavonden 
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Activiteiten Centrum van de Pameijer Nogal wat gas-

ten van het aanloophuis zijn ook regelmatige gasten in het 
AC. Daarom was het goed dat men kwam vertellen over 
dit centrum, hun gasten en hun activiteiten. 

- Sociaal Wijkteam Centrum De teamleider Elske van 
Dalen van het Sociaal Wijkteam Centrum kwam ons 
vertellen over de veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 
2015 en wat de taken zijn van het wijkteam. 

Luisteren

 

Als ik je vraag naar mij te luisteren

en jij begint mij adviezen te geven,

dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren

en jij begint mij te vertellen,

waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel,

dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,

en jij denkt dat jij iets moet doen

om mijn problemen op te lossen,

dan laat je mij in de steek,

hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me

en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,

wacht dan even en ik beloof je

dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Gedicht van Leo Buscaglia (1924-1998)
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- Vlaardingen Werkt Erik Dijkhuizen lichtte ons in over deze nieu-
we organisatie in Vlaardingen. Het is een coöperatieve vereniging 
met als doel mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te 
helpen. 

- Creatieve avond voor vrijwilligers verzorgd door de begeleiders 
van de creatieve club die op vrijdagochtend plaatsvindt. Het was 
een leuke manier om met elkaar bezig te zijn en met elkaar in 
gesprek te gaan terwijl men creatief bezig was. 

Op de vrijwilligersavonden komen meestal 20 tot 30 vrijwilligers. 
Op de creatieve avond kwamen er helaas wat minder. De uitnodi-
gingen voor deze avonden worden een paar weken tevoren naar 
de vrijwilligers gestuurd en er wordt nadrukkelijk gevraagd om 
aanwezig te zijn op deze avonden. Het is immers belangrijk om 
elkaar te ontmoeten en over de gang van zaken in het aanloophuis 
te praten. 

Uitje naar Hilversum Op 3 oktober zijn we met 38 vrijwil-
ligers voor ons jaarlijkse uitje met de bus naar Hilversum 

gereisd waar eerst aanloophuis “Wording” werd 
bezocht. Het is altijd leuk om bij een ander aan-

loophuis te gast te zijn en te horen hoe daar 
gewerkt wordt. Je ziet vaak dezelfde passie 
voor de gasten maar de manier waarop er 
zaken geregeld worden, is overal anders 
en dat geeft weer stof tot gesprek. Daarna 
lunchten we in Loosdrecht bij restaurant 

‘Abrona Robberse Eiland’ waar we werden 
bediend door mensen met een verstandelijke 

beperking. Na de lunch zijn we naar ‘Instituut 
Beeld en Geluid’ in Hilversum geweest waar we een 

rondleiding met aansluitend een filmpresentatie kregen. 
Alle vrijwilligers hebben volop genoten van deze dag.

Kerst Het was ook dit jaar een drukke en gezellige kerst. In de 
week voor Kerst werd er al allerlei lekkers binnengebracht en via 
serviceclub ‘Rotary 80’ werden rugzakjes gebracht om aan de 
gasten uit te delen. Met Meesterbakker Voskamp was afgesproken 
dat aan het eind van de dag voor Kerst het restant in de winkels 
kon worden opgehaald. Zowel bij de winkel in de Loper als bij 
de winkel in het centrum was heel veel over en wij mochten het 
allemaal meenemen. Wij werden er verlegen van. Daarnaast waren 
er pannen soep gemaakt door vrijwilligers, dus er was eten genoeg. 
Gelukkig waren er ook deze kerstdagen veel vrijwilligers bereid om 

Bezoek aan 

Inloophuis Wording.
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te werken en het waren prachtige dagen. Op Eerste kerstdag 
waren er ruim 80 gasten en was er weer muziek van Jun. Zij 
weten als geen ander de juiste snaar te raken en kregen het 
zelfs heel stil in een overvol aanloophuis! Op de Tweede 
kerstdag was het ook druk met ruim 70 bezoekers en met 
muziek en een mooi verhaal van Ed Boender. Op de dag 
na Kerst was het ook weer druk en heeft één van de gasten 
op zijn keyboard muziek gemaakt. Ook toen was er nog 
voldoende eten over. 

Postadres Al veel jaren is het aanloophuis postadres 
voor de Gemeente Vlaardingen. Dit betekent dat mensen 

die tijdelijk ‘adresloos’ zijn na een beoordeling door de 
Gemeente een postadres krijgen in het aanloophuis 

en daar regelmatig hun post moeten komen opha-
len. Dit is heel belangrijk voor deze mensen omdat 
het hebben van een postadres bijvoorbeeld nodig 
is voor het kunnen ontvangen van een uitkering. 
Omdat er gemiddeld 65 mensen ingeschreven staan, 

geeft dat voor de vrijwilligers veel werk. De stapels 
post die binnenkomen, moeten goed gesorteerd en op-

geborgen worden in gemiddeld 65 mappen. Als een bezoe-
ker zijn post komt ophalen, moet de vrijwilliger de post gaan 
ophalen in de achterruimte, controleren of de mensen op 
de lijst staan en als mensen met nieuwe formulieren komen, 
moeten deze ingevuld en opgeborgen worden. Een hele 
administratie. Communicatie met de Gemeente Vlaardingen 
over wie er in- en uitgeschreven waren, was gedurende lange 
tijd lastig. Gelukkig is er aan het eind van het jaar verbetering 
in gekomen en wordt iedere 2 weken alles gecontroleerd 
en bijgewerkt. In 2015 zijn er 1639 bezoekers naar de post 
komen vragen of de post komen ophalen. Dit is een verdub-
beling ten opzichte van het jaar 2014.

Crea-ochtend Eén van de enthousiaste leidsters had 
haar voet gebroken en kon een aantal maanden niet 
meedraaien. Gelukkig kon de crea-ochtend toch doorgang 
vinden met hulp van een aantal invallers. Iemand vond 
het zo leuk om mee te doen dat ze besloot om voorlopig 
te blijven. Een van de vrijwilligers is halverwege het jaar ge-
stopt. De laatste maanden van het jaar was de leiding weer 
compleet en zijn er heel leuke creatieve spullen gemaakt. 

Bijzondere 
activiteiten
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21-jarig bestaan  Op 11 maart was het feest en wer-
den er prachtig versierde gebakjes uitgedeeld. 

Mantelzorg Café  De stichting Mantelzorg valt 
sinds dit jaar onder ‘Minters’ maar het mantelzorgcafé 
gaat gewoon door. Elke tweede dinsdagochtend van de 
maand wordt het café gehouden in het aanloophuis en de 
mantelzorgconsulente is dan altijd aanwezig. Regelmatig 
organiseert zij bijzondere mantelzorgochtenden waarop 
de mantelzorgers breder geïnformeerd worden over allerlei 
zaken. In december was er weer een feestelijke bijeenkomst 
met allerlei lekkers en een lunch. 

Vrijwilligersmarkt op Open Monumentendag   
Deze markt werd dit keer op de Touwbaan gehouden. Dat 
bleek een heel mooie locatie te zijn voor een dergelijke 
markt. Veel organisaties waren aanwezig en ook het publiek 
kwam een kijkje nemen en kon zo goed geïnformeerd 
worden. Ons marktkraampje was weer erg gezellig gemaakt 
en er werden pannenkoeken gebakken. Dat geeft altijd aan-
leiding tot gesprekken en dat is ook de bedoeling. 

Steunpunt Vrijwilligers Via het steunpunt Vrijwil-
ligers komen regelmatig aanmeldingen binnen van mensen 
die geïnteresseerd zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen 
in het aanloophuis. Er wordt altijd een intakegesprek met 
nieuwe vrijwilligers gehouden en als dat goed uitpakt, 

Gezelligheid
Rust
Open
Elk mens is welkom! 
Nodig in deze tijd
Elke 6 weken een nieuwe expositie

Lekkere maaltijden
Uiterst vriendelijke gastvrouwen en gastheren 
Interieur is een grote sfeervolle huiskamer
Krantje lezen
En op vrijdagochtend de creaclub
Niets hoeft
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kunnen de mensen vrijwilliger worden en een training 
krijgen. Niet alle aangemelde vrijwilligers blijken door te 
willen gaan. Via het Steunpunt Vrijwilligers kregen we de 
mededeling over de Vrijwilligerspas en voor een aantal van 
onze vrijwilligers is deze pas aangevraagd. Het steunpunt 
organiseert ook ieder jaar een activiteit op het Loggerfeest 
en een vrijwilligersontbijt. Ook kunnen vrijwilligers cursus-
sen volgen. 

Bezoek Op 11 februari kwam burgemeester Bert Blase 
met wethouder Cees Oosterom op bezoek in het aanloop-
huis. Wij hebben hun de nieuwe rookruimte en de ver-
bouwde achterruimte laten zien en we hebben gesproken 
over onze aanvraag voor verhoging van de subsidie.  

Gebruik van de keuken Omdat de keuken in het 
pand van het Activiteiten Centrum aan de Schiedamseweg 
werd vernieuwd, werd gevraagd of er bij ons gekookt mocht 
worden. Gedurende twee weken werd er drie keer per 
week in onze keuken eten klaargemaakt dat daarna werd 
vervoerd naar de Schiedamseweg. Mooi dat we zo wat voor 
elkaar konden betekenen. 

Aanbieden nieuwe haring 
Op 20 juni werd de nieuwe haring in 
Vlaardingen binnengebracht. De bur-
gemeester kwam vervolgens op tradi-
tionele wijze een vaatje nieuwe haring 
aanbieden aan het aanloophuis.  

Sociaal Wijkteam Centrum In 
januari werd ons aanloophuis bezocht door 

het Sociaal Wijkteam Centrum na een presentatie in de 
Windwijzer over wat er in de Oostwijk allemaal voor initi-
atieven zijn te vinden. Nogal wat leden van het wijkteam 
kenden Vlaardingen en dus ook het aanloophuis niet en 
wij hebben hun verteld over het aanloophuis. Zij waren 
zeer geïnteresseerd en we hopen dat er verdere contacten 
zullen worden gelegd. Later in het jaar kwamen 2 mede-
werkers van het Wijkteam nader kennismaken. Wij hebben 
voorgesteld om regelmatig bij ons een uurtje te komen 
doorbrengen zodat men sneller in contact kan komen met 
eventuele klanten. 

Burgemeester Blase kwam 

de nieuwe haring brengen 

met een sjees.
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Buurtcirkel Pameijer heeft het 
initiatief genomen om een buurtcirkel 
te gaan opzetten. Een buurtcirkel is een 
groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar 
in de buurt wonen. Buurtcirkel brengt 
hen met elkaar in contact. Zo weten ze elkaar te vinden en 
kunnen ze iets voor elkaar betekenen. Wij werden door Pa-
meijer geïnformeerd over de buurtcirkel. Om meer bekend-
heid te krijgen, zijn medewerkers van Pameijer op donder-
dagochtend in het aanloophuis aanwezig om mensen over 
de buurtcirkel te informeren. Er is inmiddels een buurtcirkel 
die regelmatig gebruikt maakt van het aanloophuis. Men 
ontmoet elkaar en eet soms wat met elkaar. 

Parkeren Sinds september is er bijna geen gratis par-
keerplek meer in het centrum van Vlaardingen te vinden. 
Vrijwilligers klagen omdat zij moeten betalen als zij met 
de auto naar het aanloophuis komen om dienst te doen. 
Een vervelende situatie en wij hebben besloten om zelf een 
parkeervergunning aan te vragen die om de beurt door 
vrijwilligers kan worden gebruikt.

Contacten
- Waterweg Wonen organiseerde op 26 maart een bijeen-

komst met als titel “Vlaardingen verkent.... de bewoner 
aan zet!?” Een interessante bijeenkomst met o.a. een lezing 
van de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Ook werden een paar voorbeelden gegeven waar bewo-
ners ‘aan zet’ waren.

- Netwerk DAK Op 13 april was er een regionaal overleg 
voor aanloophuizen georganiseerd door Netwerk DAK. 
Dit werd gehouden in het Wijkpastoraat Crooswijk in 
Rotterdam. Een leerzame ochtend waarop gesproken 
werd over: “De keus is aan u!” Het ging over de positie van 
vrijwillige inzet in tijden van transitie. Een mooi program-
ma over “eigen kracht bij kwetsbaarheid” .

- Maatschappelijke Kring Vlaardingen (MKV) Dit jaar 
is de MKV opgericht en wij hebben ons bij deze kring 
aangesloten. We zijn op twee bijeenkomsten aanwezig 
geweest. Op deze manier hebben we ons netwerk ver-
groot, hoorden we over allerlei andere maatschappelijke 
initiatieven en konden wij natuurlijk ook ons aanloophuis 
voor het voetlicht brengen. 
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- “Burger meester” In het kader van de “burger meester” 
hebben wij ook een aantal ideeën aangeleverd en op 
zaterdag 10 oktober kwam burgemeester Bert Blase langs 
met een medewerker van de gemeente om over deze 
ideeën verder te praten. Het waren zinvolle gesprekken en 
we zullen proberen met de ideeën verder te gaan. 

- Informatiebijeenkomst bij Vluchtelingen Werk Op 
 4 november was er een informatiebijeenkomst bij Vluch-

telingenwerk georganiseerd door de gemeente waarop wij 
geïnformeerd werden over hoe de gemeente omgaat met 
de vluchtelingen en wat de plannen zijn. Er waren mede-
werkers van woningbouwcorporaties aanwezig om goede 
informatie te geven over de huisvesting van vluchtelingen.

- Stroomopwaarts Vanaf juli verzorgt Stroomopwaarts de 
afgifte van de postadressen zodat we voortaan met hen 
contact daarover hebben.  

 
Het was weer een jaar met veel kleurige en fleurige expo-
sities. Alle takken van ‘sport’ hebben de wanden gesierd. 
Van abstract tot figuratief, idyllische Franse taferelen en 
afbeeldingen van mens en natuur. Het is steeds weer mooi 
om te zien hoe de uitstraling van de ‘huiskamer’ verandert 
en tot welke reacties het van onze gasten leidt. Voor meer 
dan de helft van de exposanten gold dat zij voor het eerst 
in het aanloophuis exposeerden en er was in het afgelopen 
jaar ook een debutant bij. De expositiecommissie bestaat 

Exposities

Het werk van de volgende exposanten was in 2015 te zien:
26/01 t/m  09/03 Heintje Kemink: abstracte schilderijen met gemengde technieken;
09/03 t/m  20/04   Mar v.d. Marel: aquarellen en acryl schilderijen met o.a. 
 Franse dorpsgezichten en Japanse straatbeelden; 
20/04 t/m 01/06 Clara Schippers: gemengde technieken;
01/06 t/m 13/07 Jacqueline v.d. Pijl: schilderijen van flamenco dansers;
13/07 t/m 24/08 Sylvia Glimmerveen: schilderijen in verschillende technieken 
 van o.a. mens en dier;
24/08 t/m 05/10 Nelleke v.d. Luit en Kees Clement: natuur foto’s met als thema lijnen 
 en structuren;   
05/10 t/m 09/11 Schildersgroep van Liesbeth de Kruijf: div. onderwerpen en technieken;
09/11 t/m 14/12 Jan v.d. Borden: abstracte en figuratieve schilderijen in div. technieken;
15/12 t/m 25/01 Celieke v.d. Linden: abstracte en figuratieve schilderijen in aquarel en acryl.
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uit 3 leden en er zijn 3 per-
sonen beschikbaar voor de 
achtervang. 

De exposant mag gratis in 
het aanloophuis exposeren. 

Wel wordt een vergoeding 
van € 50,- of € 75,- in rekening 

gebracht bij een opening. Indien 
er werk wordt verkocht, komt 10% 

van de verkoopprijs ten goede aan het 
aanloophuis. Er zijn 3 officiële openingen 

geweest.  

Door de exposities heeft het 
aanloophuis 320 bezoekers mogen 
verwelkomen. Dit is het totaal van 

de bezoekers bij een speciale opening 
en tijdens de reguliere openingstijden.

Gemiddeld namen 19 mensen per dag een kijkje op onze 
website www.degroeneluiken.nl die weer uitstekend werd 
bijgehouden door onze webmaster Anja Hoogewerff. 
Naast de reguliere advertenties om de zes weken in Groot 
Vlaardingen hebben we in december in een ‘advertorial’ het 
aanloophuis gepromoot. Het bestuur is zich aan het bera-
den of het jaarverslag in de toekomst alleen of deels digitaal 
kan worden aangeboden. Daartoe zullen emailadressen 
gevraagd gaan worden. Verder zal de inzet van social media 
bekeken gaan worden. 

- Vlaardings dictee In april werd het Vlaardings dictee 
georganiseerd door de Rotary in het Delta Hotel. Een 
deel van de opbrengst was voor het aanloophuis maar er 
moest ook een team van het aanloophuis meedoen. We 
vonden 10 mensen, bestuursleden en vrijwilligers, bereid 
om mee te doen. Tot ons plezier eindigden we op de 
tweede plaats en we ontvingen een cheque ter waarde 
van € 7.500,-. We hadden een heel leuke avond en we 
konden een mooi bedrag bijschrijven. 

Publiciteit

Bestuur

Aquarel van 

Mar v.d. Marel

Foto van 

Marius Schinkel

Portret van 

Clara Schippers
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- Verhuren Omdat de achterruimte niet meer wordt 
onderverhuurd en na de verbouwing goed is opgeknapt, 
heeft het bestuur besloten deze ruimte aan te bieden 
om te huren voor vergaderingen e.d. Daarvoor zijn regels 
opgesteld en zijn organisaties benaderd.

- Verzoek om structurele financiële steun Namens het 
bestuur en de coördinatoren is aan hen bekende adressen 
verzocht om structureel financieel bij te dragen.

- Wijziging van de statuten De statuten en het huishou-
delijk reglement hebben een update nodig en de voorstel-
len daartoe zijn regelmatig in het bestuur besproken.

Gemiddeld aantal bezoekers per dag:

Totaal aantal bezoekers per maand:

Overzicht
aantal
bezoekers

Totaal aantal bezoekers
Ochtend 2.293
Middag 11.485
Crea 421
Expo 170
Postadres 1.639

Totaal 16.008

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0
 

ochtend 

middag 

m
aa

nd
ag

di
ns

da
g

w
oe

ns
da

g

do
nd

er
da

g

vr
ijd

ag

za
te

rd
ag

zo
nd

ag

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

ja
nu

ar
i

fe
br
ua

ri

m
aa
rt

ap
ri
l

m
ei

ju
ni ju
li

au
gu
st
us

se
pt
em

be
r

ok
to
be
r

no
ve
m
be
r

de
ce
m
be
r

postadressen

expositie

creatief

middag

ochtend



14

Toelichting op de exploitatie 2015, 
begroting 2016 en balans per 31-12-2015

Exploitatieresultaten over 2015 De partici-
patiebijdrage (ontvangen van de RK-kerk) en de reguliere 
subsidie (van de Gemeente Vlaardingen) liggen op hetzelfde 
niveau als vorig jaar. De rentebaten liggen lager dan vorig 
jaar. De diverse giften liggen hoger dan vorig jaar en kunnen 
worden beschouwd als vrijwillige bijdragen die zijn ont-
vangen via de bankrekening van het aanloophuis. Verder 
zijn apart vermeld de inkomsten uit het koffiebusje waarin 
bezoekers wel eens een (vrijwillige) bijdrage doen voor de 
koffiekosten. Er zijn daarnaast drie belangrijke meevallers 
waardoor er voor het eerst in jaren weer eens sprake is van 
een positief exploitatiesaldo:
a. De gemeente heeft een extra subsidie verleend van 
 € 7.665,- in verband met het stimuleren van de zo-

genaamde nuldelijnszorg en het nieuwe beleid met 
wijkteams etc. Omdat pas in het late najaar zekerheid 
ontstond over deze bijdrage, kon het geld in het lopende 
jaar nog nauwelijks worden uitgegeven.

b. Instellingen als het aanloophuis hoeven geen energiebelas-
ting te betalen. Verrekening daarvan vindt achteraf plaats. 
De meevaller heeft betrekking op een periode van vier jaar.

c. Het aanloophuis had vorig jaar een bijdrage van € 5.000,- 
verwacht als opbrengst van het Groot Vlaardings Dictee 
(zie vorig jaarverslag). Maar die bijdrage werd € 7.500,- 
dus een fikse meevaller! 

Veel uitgaven in 2015 bewogen zich globaal op het niveau 
van 2014. Maar er zijn wel een paar belangrijke 

uitzonderingen. Er werd met name minder 
uitgegeven aan energie (een minder koude 

winter en een energiezuiniger verwar-
mingsinstallatie) en aan publiciteit. Dat 
laatste was bewust beleid om de kosten 
te beperken. Maar om de doelgroepen 
van het gemeentelijk sociale beleid beter 
te kunnen bereiken zal juist die post 

het komende jaar fors stijgen. Er werd in 
2015 meer dan vorige jaren uitgegeven aan 

huishoudelijke kosten en aan vrijwilligers. En 
dat past geheel in het beleid: wij willen een gastvrij 

Financieel 
verslag
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huis zijn waar gasten af en toe ook wat meer krijgen dat al-
leen een kop koffie en een koekje. Dat blijft niet onopgemerkt 
gezien de opnieuw in absolute aantal bezoeken forse stijging 
ten opzichte van vorige jaren. En de vrijwilligers willen we 
graag ieder jaar een dagje echt verwennen. Dat is goed, want 
de vrijwilligers zijn het ‘Kapitaal van het Aanloophuis’! 

Balans per 31 december 2015 De balans spreekt 
voor zich. De financiële positie is gezond en het kapitaal, 
inclusief reserves, bevindt zich weer op een redelijk niveau.

Begroting voor 2016 Verwacht wordt dat In 2016 
opnieuw sprake zal zijn van een extra bijdrage van de 
gemeente in verband met stimulering van de nuldelijnszorg. 
De verwachting is dat de participantenbijdrage eveneens 
op hetzelfde niveau blijft als in 2015. Verder zijn afgelopen 
Kerst in alle Protestante kerken in Vlaardingen speciale col-
lectes voor de Groene Luiken gehouden; met de opbrengst 
daarvan is rekening gehouden in de begroting. Een gastvrij 

BATEN Realisatie Begroting  
 2015  2016

Bijdragen participanten 2.300 2.300
Subsidies 28.500 28.500
Rentebaten 209 200
Div. giften 1.000 1.000
Retour energiebelasting 1.766 0
Div. inkomsten 193 200
Inkomsten koffiebusje 453 400
Extra bijdrage groot dictee 2.500 0
Gift diaconie Prot. kerk 2.825 0
Collecte Prot. kerk 2015  2.000
Vrienden van de Groene Luiken  2.500
Tekort  2.100

Totaal 39.746 39.200

LASTEN Realisatie Begroting  
 2015 2016

Toegerekende  huur 5.900 6.100
Gas, elektriciteit, water 2.228 2.750
Belastingen 565 600
Verzekeringen 417 500
Huishoudelijke kosten 8.126                  -
Klein onderhoud 131                  -
Koffie, thee, maaltijden etc.  7.000
Schoonmaak, onderhoud etc.  4.000
Overige huishoudelijke kosten  1.000
Abonnementen 517 600
Scholing vrijwilligers 2.825 3.000
Andere kosten vrijwilligers 2.912 3.100
Telefoon 617 750
Secretariaat en bankkosten 245 300
Publiciteit  4.308 7.500
Inventaris en groot onderhoud 0 1000
Reservering t.b.v. inventaris 500 500
Reservering t.b.v. jubileum 500 500
Overschot 9.807 
Renovatie + rookruimte 148 

Totaal 39.746 39.200

Exploitatie 2015, begroting 2016
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huis betekent ook een goed onderhouden huis en vaker dan 
nu maaltijden en soep. Dit resulteert in een verdere groei 
van de uitgaven om het de gasten nog meer naar de zin 
te maken. Om het totaal aan begrote uitgaven te kunnen 
dekken en een sluitende begroting te krijgen, zal een beroep 
worden gedaan op de Vrienden van de Groene Luiken. Per 
saldo wordt een klein tekort verwacht.

Balans 31-12-2015     

 

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Ineke Nieuwstraten
Penningmeester: Kees Clement
Secretaris: Cobi Nieuwstraten

Bestuur: Teun Goedknegt, Frans v.d. Akker, 
Jaap van Duijvenbooden, Coby Penning en Harry Tuitel.

Coördinatie vrijwilligers: 
Anneke v.d. Graaf en Jacqueline du Mortier

Ondersteuning coördinatoren en training vrijwilligers: 
Rob van Herwaarden

Samenstelling van de werkgroep expositie
Afke Boot, Ada en Rob Pellearts.

Webmaster website
Anja Hoogewerff

AKTIVA 2015 

TRIODOS 482
bankrekening 32.145
 
 
 

Totaal 32.627

PASSIVA 2015 
 
Kapitaal 14.945
Reservering jubileum 2.000
Reservering inventaris 
 en onderhoud 3.000
Training vrijwilligers* 2.875
Overschot 9.807

Totaal 32.627
* nog te betalen

Bestuur
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Aanloophuis ‘De Groene Luiken’

Oosthavenkade 8

3134 NV Vlaardingen

Telefoon 010 - 435 37 46
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