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De blik van 
buiten

Gasten 
Bijzonder gezellig
“Niemand komt hier gewoon voor de gezelligheid.  
Misschien zeggen sommigen dat wel, maar dat is onzin.  
Voor de gezelligheid zijn er wel betere plekken te vinden”, 
antwoordde de meneer. Ik had de sfeer in Aanloophuis  
De Groene Luiken per ongeluk met die in een buurthuis 
vergeleken. “Als je wilt weten hoe het hier is, moet je vaker 
komen”, vervolgde hij. Daar stond ik dan in de motregen,  
met m’n mond vol tanden en m’n blijkbaar onterechte 
sprankje positiviteit. Gelukkig stroomde het stoepje aan  
de Oosthavenkade voller en niet veel later opende de deur 
van het Aanloophuis. Het was de vijfde keer dat ik er naar 
binnenging en nog steeds vond ik het niet ongezellig.

Ik begrijp dat de term buurthuis in je verkeerde keelgat 
schiet als je niet voor de lol naar De Groene Luiken komt. 
Maar zoals ik de groep Somalische heren zag dominoën (dat 
is topsport, ik had geen idee!), de groep 50+ Nederlanders 
met een koekje zag ouwehoeren en de drie intelligente 
jongemannen van verschillende afkomsten plannen hoorde 
maken om de wereld van morgen te verbeteren, kon ik aan 
niks anders denken dan een levendig buurthuis. Ik was 
ontzettend aangenaam verrast! Dat had ik eerder ook met  
AC Pameijer, aan de Schiedamseweg. Ook daar komen totaal 
verschillende mensen met bergen aan levenservaring.  
Je moet soms even zoeken, maar dan blijken het heerlijke 
gesprekspartners te zijn die je enorm kunnen inspireren.  
Dit weekend mocht ik naar De Groene Luiken voor een video 
vanwege het 25-jarig jubileum. Ik heb een traan gelaten bij 
Wil, gefilosofeerd met Robert en gelachen met Handullah. 
Geleerd van Soeffi en bewondering gekregen voor Dorinda  
en alle andere vrijwilligers. Ik ga zeker  
weten vaker langs. Ook vanwege  
die bijzondere gezelligheid!

Door Britt Planken
(Column: Groot Vlaardingen, 
 30 januari 2019)

Het jaar 2018 was weer een druk jaar voor ons aanloophuis. 
Ook in het jaar dat we naar ons 25 jarig jubileum gaan, blijkt 
dat het aanloophuis voor velen nog steeds een huiskamer is 
waar het goed toeven is. Waar je je vrienden ontmoet, een 
luisterend oor vindt, waar je je dagelijkse krantje kunt lezen, 
een spelletje kan doen of gewoon even kunt bijkomen van alle 
drukte buiten. Gelukkig blijft de sfeer in het aanloophuis over 
het algemeen heel relaxed; al is het voor de vrijwilligers vaak 
wel doorwerken om iedereen op tijd van koffie of thee te 
voorzien. 

Aantal bezoekers 
In totaal kwamen er 18.974 bezoekers: dat is gemiddeld 
ongeveer 50 bezoekers per dag! Een iets lager aantal dan het 
jaar daarvoor (19.671) maar dat zal gekomen zijn doordat wij in 
de zomer een langere tijd alleen in de middag geopend waren. 

maandag

dinsdag

woensdag

vrijdag

zaterdag

zondag

donderdag

60

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0

ochtend 

middag

Gemiddeld  
aantal  
bezoekers  
per dag

‘Het Aanloophuis  

leek net een levendig 

buurthuis’



6

2200

2000
 

1800 
 

1600 
 

1400 
 

1200 
 

1000 
 

800 
 

600 
 

400 
 

200 
 

0
januari

februari

maart

mei
juni

juli
augustus

september

oktober

november

december

april

postadressen 

expositie 

creatief 

middag 

ochtend

Gemiddeld aantal  
bezoekers per maand

Maaltijden
Zondag blijft de drukste dag en dat komt doordat er op zondag 
altijd iets te eten is in het aanloophuis en dat weten de mensen 
inmiddels. Op de ene zondag is het soep met brood, dan weer 
een maaltijd,  pannenkoeken of tosti’s. Het gaat allemaal altijd 
op en het wordt heel erg gewaardeerd. Zo nu en dan krijgen  
we ook restanten van maaltijden of lunches die elders worden 

gehouden. Mooi dat bekend is dat in het aanloophuis  
er altijd gasten zijn die van deze restanten nog heerlijk 

kunnen genieten. Gelukkig zijn er altijd weer  
vrijwilligers die voor heerlijke soepen en maaltijden 
zorgen voor heel veel mensen; ook  een aantal 
vrijwilligers van Syrische en Somalische afkomst  
is erbij betrokken. 

 

Feestdagen
Met de paasdagen maakten twee vrijwilligers een heel buffet, 
met gevulde eieren, soep, taarten, hapjes enz. Iedereen kon 
daarvan smullen. 

December is voor het aanloophuis altijd een extra drukke 
maand. Veel gasten en ook veel goede gevers die spullen  
en lekkernijen voor de gasten komen brengen.  
Vooral tegen de Kerst is het een drukte van  
belang. Ook dit jaar was Bakker Herweijer 
 zo vriendelijk om restanten van de  
kerstlekkernijen de dag voor  
Kerst te doneren aan  
het aanloophuis.  

7
Voorbereidingen voor 

het Paasbuffet
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Dit jaar konden we bij de beide 
winkels terecht en hadden we twee 

auto’s vol met heel veel lekkers. 
Heerlijk allemaal en natuurlijk heel veel 

dank aan deze bakker. Ook bracht de Rotary weer een 
aantal gevulde rugzakjes om uit te delen aan gasten en deze 
werden in dank aanvaard. Op oudejaarsdag komt altijd een 
buurtbewoner vijftig vers gebakken oliebollen brengen.  
Alle gulle gevers nogmaals hartelijk bedankt namens de  
vele gasten. Op beide Kerstdagen was er weer muziek.  
De familiegroep JUN trad traditioneel op Eerste Kerstdag 
weer op en dat is altijd weer een feest. Tussen de optredens 
door werd soep geserveerd met belegde broodjes, plakken 
kerststol en ander lekkers. Met ruim 100 gasten een prachtige 
dag. Ook Tweede Kerstdag werd er muziek gemaakt door een 
aantal muzikanten en was er nog van alles te eten en te 
genieten. De hele week tussen Kerst en oud en nieuw kon er 
nog gedeeld worden van al het lekkers. Heel veel dank aan  
alle vrijwilligers die meehielpen deze dagen tot een feest te 
maken door soep te maken, dienst te doen, af te wassen en  
op te ruimen. 

Briefadres
Indien mensen zonder een woonadres hun post toch willen 
ontvangen, kunnen ze een briefadres bij Stroomopwaarts 
aanvragen. Dat is ook nodig als mensen een uitkering  
aanvragen. In de loop van het jaar kwamen er steeds meer 
mensen bij voor een briefadres. Aan het eind van het jaar 
stonden er negentig mensen ingeschreven. Stroomopwaarts 
beoordeelt of mensen een briefadres kunnen krijgen. Als de 
mensen een briefadres krijgen toegewezen, moeten er eerst 
formulieren worden ondertekend ook in het aanloophuis.  
Als zij eenmaal ingeschreven staan, is het de bedoeling dat  
ze regelmatig om hun post komen vragen. Dat geeft voor  
de vrijwilligers best veel werk. Belangrijk is ook dat goed 
genoteerd wordt, dat iemand voor de post geweest is. De post 
ligt in de achterruimte keurig gesorteerd op alfabetische 
volgorde in mappen opgeborgen; dus de vrijwilligers moeten 
daarnaartoe om te kijken of er post is. De postbode brengt 
iedere dag een enorme stapel post die weer in de mappen 
moet worden gedaan. Gelukkig komt  een vrijwilliger speciaal 
tweemaal per week om de post te sorteren en op te ruimen. 
Om de twee weken komt een medewerkster van Stroomop-
waarts om de adressen te controleren, zo is de lijst altijd 
actueel. Totaal kwamen er in 2018 3130 mensen hun post 
ophalen. 

Donatie van 
de bakker

Het
Paasbuffet
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Het aanloophuis is 365 dagen per jaar open. Op zaterdag t/m 
dinsdag van 14.00-17.00 uur en  op woensdag t/m vrijdag van 
11.00-17.00 uur. Tussen de middag is het aanloophuis dan een 
halfuurtje gesloten om de vrijwilligers de gelegenheid te geven 
alles weer aan kant te brengen en de vrijwilligers voor de 
middag even te spreken. Afgelopen jaar is het aanloophuis in 
de maanden juni t/m september alleen van 13.00-16.00 uur 
open geweest. Er was besloten om deze openingstijden twee 
maanden langer aan te houden dan de jaren daarvoor omdat 
we anders alle dagdelen niet konden invullen met vrijwilligers. 

Er is een tekort ontstaan aan vrijwilligers en vooral in deze 
vakantiemaanden was dat te merken. Vanaf oktober draait het 
aanloophuis weer de normale openingstijden. Er zijn veel 
vrijwilligers nodig om alle dagdelen te ‘bemensen’. Gelukkig 
startte er in januari weer een training met zeven nieuwe 
vrijwilligers. Dat was echt hard nodig want binnen de groep 
van de vrijwilligers zijn er altijd een paar die even of langere 
tijd niet mee kunnen werken vanwege medische klachten  
of ziekte binnen hun eigen kring. Van deze zeven nieuwe 
vrijwilligers zijn er helaas al snel twee afgevallen: een omdat 
zij weer betaald werk had gevonden en een ander vanwege  
wat mindere gezondheid. De vijf andere vrijwilligers draaien 
inmiddels gelukkig volop mee. In november stopte een van 
onze oudste vrijwilligers en een maand later is hij helaas 
overleden. Voor hem is in het gedenkboek een ‘gedachtenis’ 
geschreven. 

Drie vrijwilligers zijn gestopt vanwege medische klachten  
en/of ouderdom en een vrijwilliger is gestopt omdat het 
werken in het aanloophuis moeilijk te combineren was met 
haar werk. De vrijwilligers zijn zeer betrokken mensen en zij 
zijn zeer trouw. Mooi dat het aanloophuis al zoveel jaren met 
alleen vrijwilligers iedere dag  zijn deuren weer kan openen. 
Daar zijn we als bestuur heel dankbaar voor. In de loop van het 
jaar meldden zich gelukkig weer nieuwe vrijwilligers en deze 

draaien al weer een tijdje mee. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
werden twee vrijwilligers in het zonnetje gezet vanwege tien 
jaar trouwe dienst. Met een cadeau en een mooi boeket 
bloemen werden zij bedankt. Tot halverwege 2018 konden 
vrijwilligers handmatig het rooster invullen dat in het logboek 
in het aanloophuis ligt. Vanaf half 2018 is het ook mogelijk om 
digitaal in te roosteren. Wel blijft de mogelijkheid aanwezig 
 om het rooster handmatig in het aanloophuis in te vullen maar 
daarna vult een vrijwilliger het digitale rooster hiermee en kan 
dat rooster verder digitaal vanuit huis worden ingevuld.

Vrijwilligersavonden
Op deze avonden, waarop voorlichting wordt gegeven door een 
andere organisatie en het reilen en zeilen in het aanloophuis 
wordt besproken, komen gewoonlijk 25 vrijwilligers. We 
merken dat de belangstelling om deze avonden te bezoeken 
wat minder wordt en daarom hebben we besloten om het 
komende jaar minder avonden te houden. 

In 2018 zijn de volgende onderwerpen besproken op de 
vrijwilligersavonden: 

- Harry de Vries
Ex-huisarts vertelde over verslaving en gerelateerde  
problematiek en het belang van aanloophuizen en aandacht.

- Stichting Elkerlyc
Twee medewerkers vertelden over hun werk bij de opvang en 
begeleiding van dakloze mensen en over de crisisopvang.

- Wijkteam Centrum
Informatie werd gegeven door twee medewerkers van het 
sociaal wijkteam Centrum over hoe zij werken en waar mensen 
terecht kunnen.

Vrijwilligers
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Uitje naar Tiel 
Dit jaar zijn we op bezoek geweest in Tiel bij het inloophuis 
Tiel. Met achttien vrouw/man zijn we met de bus naar  
Tiel gereden en in het inloophuis Tiel werden we hartelijk 
ontvangen met koffie  en gebak. Weer een leuk en inspirerend 

bezoek met een positief verhaal van de voorzitter en 
vrijwilligers van het inloophuis. Altijd leuk om in een  

ander aanloophuis op bezoek te zijn en te zien wat zij 
doen en hoe zij werken. Na dit bezoek zijn we voor  
de lunch naar restaurant ‘Brownies&Downies’  
gegaan waar we verrast werden met een heerlijke  
High Tea. Na de lunch stond een bezoek aan het  
Flipje & Streekmuseum op het programma waarbij 
veel herinneringen naar boven kwamen. Er kon ook een 

stadswandeling gemaakt worden. Er was genoeg te 
beleven in Tiel want er  was ook nog een korenfestival. 

Het was een prachtige zonnige dag en een geslaagd uitje 
dat we afsloten met een drankje op een terras. Wel jammer 

dat er dit jaar zo weinig vrijwilligers met het uitje meegingen. 
We proberen de oorzaak daarvan via een enquête te weten te 
komen. 

Lunch bij de Buurtvrouw
Op 1 juli was er weer een lunch voor de vrijwilligers  
georganiseerd; deze keer bij de ‘Buurtvrouw’ in Wijkpark  
’t Nieuwlant. Met ruim veertig vrijwilligers  hebben we buiten  
op het terras kunnen genieten van een heerlijke lunch en van 
het mooie weer.

Crea-ochtend
Gedurende de eerste helft van 2018 kon een groep gasten 
onder deskundige leiding weer heel veel mooie creatieve 
dingen maken. Deze gasten genieten daar erg van en kijken  
er iedere week naar uit. Daarom was het heel vervelend dat  
er gedurende de maanden september t/m december geen  
creaochtenden waren omdat er niet voldoende leiding was 
door diverse oorzaken: een lange buitenlandse reis, een 
ziekenhuisopname en een verhuizing. Alleen op de vrijdag  
voor Kerst is er nog wel een ochtend georganiseerd zodat de 
gasten toch een mooi kerststuk konden maken en elkaar  
weer konden ontmoeten. In juni is, zoals elk jaar, nog wel met 
de deelnemers van de creaclub en de begeleiders geluncht  
bij MOM (Maaltijden Op Maandag).

24 jarig bestaan
Op zondag 11 maart vierden we het 24 jarig bestaan van het 
aanloophuis met lekkere soesjes en mooi versierde cakejes.

Mantelzorg café
Elke tweede dinsdagochtend van de maand konden  
mantelzorgers weer terecht in het Mantelzorg café  
georganiseerd in het aanloophuis. Dit wordt door de  
mantelzorgconsulente van Minters georganiseerd.  
Een ochtend waar mantelzorgers even verwend worden  
en aandacht krijgen. Vaak wordt kort informatie gegeven  
door diverse zorgaanbieders of andere organisaties. 

Buurtcirkel
De Buurtcirkel, opgezet door de Pameijer, houdt om de twee 
weken op donderdagmiddag/avond in het aanloophuis hun 
bijeenkomst. Soms drinkt men alleen koffie met elkaar maar 
andere keren wordt er met elkaar gekookt en gegeten.  

12

Bijzondere  
activiteiten
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Contacten

- Servicepunt vrijwilligers / KLIK
Met het servicepunt vrijwilligers, nu Klik, is er regelmatig 
contact en we ontvangen hun berichten waarin cursussen 
worden aangeboden voor vrijwilligers en ook voor 
bestuurders. De coördinator is een paar keer naar een 
coördinatorenoverleg bij Klik geweest. Het thema van  
deze bijeenkomsten was in juni de ‘Do’s and Don’ts’ bij de 
begeleiding van statushouders en in september spraken we 
over hoe je jonge vrijwilligers kunt aantrekken en behouden. 

Verder zijn er weer vrijwilligerspassen aangevraagd en 
ontvangen door de vrijwilligers. Ook werden de vrijwilligers 
uitgenodigd om naar de film te gaan gratis georganiseerd door 
Klik. Een aantal vrijwilligers maakte van dit aanbod gebruik. 

- Gemeente Vlaardingen
Door de Gemeente Vlaardingen werd het aanloophuis  
uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe opzet van  
de OCO (Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning). Een aantal 
bijeenkomsten is bijgewoond door de secretaris of de  
coördinator en er is meegedacht in het geheel. 

In het kader van het terugdringen van de eenzaamheid  
onder burgers in Vlaardingen is de gemeente een project 
‘Vlaardingen veerkracht’ gestart. Uit diverse organisaties die 
werkzaam zijn in de gemeente werden mensen gevraagd  
om voor dit project ambassadeur te zijn. De bedoeling van dit 
project is om meer aandacht te hebben voor elkaar en een 
praatje te maken met de mensen om je heen of in de buurt.  

 

De coördinator van het aanloophuis is ook gevraagd  
als ambassadeur voor dit project en daarvoor werden 
 zilverkleurige polsbandjes uitgereikt die binnen de eigen 
organisatie en de mensen die daar gebruik van maakten, 
uit te delen. Het dragen van dit bandje laat zien dat je open 
staat voor een praatje. Het is een hulpmiddel om het  
contact met andere Vlaardingers op te zoeken. Met iedere 
ambassadeur is een interview geweest. 

Op 14 december kwam wethouder Jacky Silos kennismaken 
met het aanloophuis. Het aanloophuis had haar uitgenodigd  
om eens een kijkje te komen nemen en om haar te informeren 
over de gang van zaken in het aanloophuis. Er werden tevens 
wat problemen besproken waar de bezoekers soms tegenaan 
lopen.

Met de coördinator van Basisvaardigheden van de  
Gemeente Vlaardingen is een gesprek geweest. De gemeente 
Vlaardingen vindt het heel belangrijk dat er wat gedaan wordt 
aan laaggeletterdheid en mensen worden uitgenodigd om hier 
wat aan te doen door het volgen van cursussen. We hebben 
afgesproken dat Agnieszka van Maren, de coördinator hiervan, 
op een vrijwilligersavond in 2019 deze informatie komt delen 
met onze vrijwilligers. 
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- Netwerk DAK
De overkoepelende organisatie voor aanloophuizen Netwerk 
Dak organiseerde op 11 juni bij het Wijkpastoraat West in 
Rotterdam een regionale bijeenkomst met als thema  
‘Levensvragen in de inloophuizen’.  Er werd informatie gedeeld 
door het ‘Expertisenetwerk Levensvragen voor ouderen’.  
Een interessante bijeenkomst met veel vertegenwoordigers uit 
aanloophuizen uit de regio. De bijeenkomst werd afgesloten 
met een gezamenlijke lunch.

- Opening van een nieuwe vestiging van Timon en Profila Zorg
Op 18 oktober werd een nieuw steunpunt van deze beide 
organisaties in gebruik genomen op de Binnensingel 126 in 
Vlaardingen. We hadden een uitnodiging ontvangen voor het 
koffiemomentje en tijdens de koffie werd de opening een feit. 

- Armoede conferentie 
Op 31 oktober werd in de Stadsgehoorzaal een armoede 
conferentie georganiseerd door het Fonds Schiedam  
Vlaardingen en organisaties werden uitgenodigd om met 
projecten te komen die de armoede in de stad verminderen  
of verlichten. Er is een miljoen euro voor uitgetrokken.  
Een mooi initiatief en op deze avond werden al veel ideeën 
geboren en contacten gelegd.

- Omroep Vlaardingen
Op 14 december is een telefonisch interview voor Omroep 
Vlaardingen uitgezonden over het aanloophuis.

- Bezoek aanloophuis Jota uit Oost Souburg
Op 28 november ontvingen wij een grote groep vrijwilligers  
van het aanloophuis Jota uit Oost Souburg. Zij waren in 
Vlaardingen om de Windwijzer en het aanloophuis te bezoeken 
om zo wat meer informatie te krijgen over hoe het een en 
ander georganiseerd werd. Een leuk bezoek met zeer  
betrokken mensen. We ontvingen een tas vol lekkere Zeeuwse 
producten.

Wat fijn dat er zoveel creatieve mensen in de omgeving van 
Vlaardingen wonen die het ook nog leuk vinden om hun 
creaties te exposeren in het aanloophuis. Zes exposanten 
hadden nog niet eerder geëxposeerd in ons huis. Twee 
anderen waren reeds eerder geweest en vooral Ipse de 
Bruggen (die volwassenen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperkingen begeleiden) hebben we regelmatig te 
gast en zij zorgen altijd voor een kleurige en vrolijke expositie. 
Wanneer nieuwe exposanten in het aanloophuis komen, zijn ze 
altijd verrast door de sfeervolle ruimte en hoe goed hun werk 
uitkomt op de doorleefde muren en mooie belichting. Het zou 
een galerie niet misstaan! 

Elke zes weken een nieuwe expositie wordt ook 
zeker gewaardeerd door onze gasten. Herken-
bare beelden spreken het meeste aan. 

Drie exposanten hebben in dit  jaar een 
opening gehouden. Altijd een feestelijk 
start van een expositie en voor het 
aanloophuis een goede gelegenheid om  
te vertellen over de activiteiten die er 
plaatsvinden in het huis. Ook meedoen met 
de open atelierroute draagt bij aan onze 
publiciteit en wie weet meldt iemand zich aan 
als vrijwilliger of als donateur. De exposities 
hebben 264 bezoekers opgeleverd. 

De expositiecommissie bestaat uit drie 
leden en er zijn  twee mensen voor 
de achtervang.   

Exposities

Deborah
Persijn

Joke 
Keulemans
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De volgende exposanten hebben in het aanloophuis  
geëxposeerd:

29/1   -   12/3   Ria van Teffelen: afbeeldingen van langs de  
  Waterweg in acryl;

12/3   -  23/4  Deborah Persijn:  figuratieve schilderijen  
  in acryl; 

23/4  -   4/6  Rudi Atman:  afbeeldingen van Schiedamse  
  panden in acryl;

4/6    -   16/7    Sonja Tuinman: abstract en figuratieve  
  schilderijen in  acryl;

16/7  -  27/8  Ipse de Bruggen: figuratief werk;

27/8  -  8/10  Michel Meulestee: abstract werk in  
  diverse technieken;

8/10  -  19/11  Joke Keulemans: etsen en abstracte  
  schilderijen met gemengde technieken ;

19/11  - 7/1 Ineke Gronsveld:  figuratieve tekeningen  
  en schilderijen in acryl.

In Groot Vlaardingen van 12 december 2018 is er een interview 
verschenen met Anneke v.d. Graaf onder de titel: “Een luister-
end oor kan veel betekenen”. Verder is er naast de advertenties 
in Groot Vlaardingen, regelmatig gepubliceerd op Vlaardingen 
24 en Facebook. Het reilen en zeilen van het aanloophuis is ook 
te vinden op de website www.degroeneluiken.nl. Via de 
website wordt geprobeerd om nieuwe vrijwilligers te werven 
en er is tevens een oproep voor een nieuw bestuurslid gedaan.

Toelichting bij de exploitatie 2018, begroting 
2019 en balans per 31-12-2018

Balans per 31-12-2018
De balanspositie is ten opzichte van vorig jaar ongeveer gelijk, 
met dit verschil dat de doelreserves voor de viering van het 
jubileum en het groot onderhoud volledig zijn uitgeput. Maar 
dat is verklaarbaar omdat in 2019 het 25-jarig jubileum wordt 
gevierd en bovendien groot onderhoud wordt gepleegd. Het is 
wel zaak dat snel weer reserves worden opgebouwd voor 
onderhoud, omdat niet altijd precies is te voorzien wanneer 
onderhoud nodig is. 

PASSIVA
Kapitaal 
Reservering jubileum 
Reservering inventaris + onderhoud 
Training vrijwilligers*
Overschot

Totaal

* nog te betalen

2018
17973 
2750 
5750 
3400

690 
 

30563

Balans Stichting Aandachtscentrum 31-12-2018 

AKTIVA
TRIODOS 
ASN 

Totaal

2018
413 

30150 

 

30563

Financieel  
verslag

Ipse
de Bruggen

Publiciteit
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BATEN 

Participantenbijdrage (R-K kerk)  
Bijdrage vriendenstichting 
Subsidies Gemeente Vlaardingen 
Rentebaten 
Div giften 
Retour energiebelasting 
Inkomsten koffiebusje 
Gift diaconie prot kerk
Onttrekking reservering onderhoud 
Onttrekking reservering jubileum 
Tekort 

 
Totaal

realisatie 
2018

2300  
2400 

29580 
42 

232 
811 
416 

3384
0
0
0 
 
 

 
 

39165

begroting 
2019

2300 
2400 

30290 
15 

300 
400 
400 

3000 
5750
2750

45

47650

Stichting Aandachtscentrum  
exploitatie 2018 en begroting 2019

realisatie 
2018

 
6250 
2727

734 
316 

11314 
655 

3384 
2526 

655 
189 

6054 
415 
256 

3000 
690 

 
39165

begroting 
2019

6500 
3000 

700 
500 

13250 
700 

3500 
3000

800 
300 

6500 
8000

400 
500 

0
 

47650

LASTEN

Toegerekende  huur
Gas, elektriciteit, water
Belastingen
Verzekeringen 
Huishoudelijke kosten 
Abonnementen en contributies 
Scholing vrijwilligers 
Andere kosten vrijwilligers 
Telefoon  
Secretariaat en bankkosten 
Publiciteit 
Inventaris en groot onderhoud 
Klein onderhoud 
Reservering t.b.v. inventaris 
Overschot  

Totaal

Exploitatie 2018 en begroting 2019 
Onze min of meer vaste inkomsten,  de participatiebijdrage  
van de Rooms Katholieke kerk, de bijdrage van de vrienden-
stichting en de subsidie van de Gemeente Vlaardingen,  
liggen ongeveer op gelijk niveau als vorig jaar en zullen naar 
verwachting ook komend jaar van gelijke omvang zijn.  
De teruggave energiebelasting betreft een periode van twee 
jaar en zal volgend jaar dus ongeveer de helft bedragen. De gift 
van de diaconie is bestemd voor de scholing van vrijwilligers.  
Aan de batenkant zijn in de begroting voor 2019 twee onttrek-
kingen aan reserveringen voorzien, die zijn terug te vinden  

op de balans en die te maken hebben met het 25-jarig jubileum 
respectievelijk groot onderhoud. De uitgaven in 2018 waren 
lager dan begroot. Naast lagere kosten voor een aantal posten 
van iets minder grote omvang, zijn vooral de uitgaven voor 
huishoudelijke kosten ( de grootste kostenpost) lager. Dat komt 
vooral omdat we in de zomerperiode langer dan gebruikelijk 
slechts één dagdeel geopend waren, waardoor ook het aantal 
bezoekers en kosten lager waren dan gebruikelijk. De uitgaven 
zullen naar verwachting in 2019 op hetzelfde niveau liggen, 
met uitzondering van de huishoudelijke kosten (in verband met 
het het jubileum) en de kosten voor groot onderhoud.
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Bestuur
Er is een voorlichtingsavond bijgewoond van KLIK over de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
In vervolg hierop is het privacyreglement gemaakt en is de 
website  daarop aangepast. Op de lijst van de vrijwilligers 
worden nu alleen nog de telefoonnummers vermeld. Verder is 
er een voorlichting van KLIK bezocht over een verzekering voor 
vrijwilligers en is er een training van Radar bijgewoond over 
omgaan met cultuurverschillen. 

Het aanloophuis is lid van de Maatschappelijke Kring  
Vlaardingen en in het kader daarvan zijn er bijeenkomsten 
bezocht. Verder is veel aandacht uitgegaan naar het werven 
van nieuwe vrijwilligers. Er is gebleken dat er elke maand veel 
open plekken in het rooster zijn zodat het hoog tijd wordt om  
er vrijwilligers bij te krijgen. Er is hierbij hulp ingeroepen van 
Bronja Nijk die een wervingscampagne gaat opstarten. 
Voorbereidingen zijn verder getroffen voor de viering van het 
25-jarig jubileum van het aanloophuis in 2019 en het verbou- 
wen van de ‘bar’ en opknappen van de vloer en wanden in 2019. 

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

Overige bestuursleden: 
Jaap van Duijvenbooden,  
Teun Goedknegt, Janet v.d. Pijl,  
Frans v.d. Akker en Coby Penning

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.
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