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Impressie

Wanneer je tegen iemand zegt dat je pen-

ningmeester bent bij aanloophuis de Groene Luiken, krijg je nogal eens
de vraag: wat is dat eigenlijk, een aanloophuis? Daar kan je dan wel een
algemeen antwoord op geven, maar het blijkt vaak heel moeilijk om dat
goed te omschrijven.
Daarom ben ik gewoon op een woensdagmiddag maar eens een paar
uurtjes gaan kijken om in de Groene Luiken zelf eens te horen waarom de
mensen daar komen. Als je binnenkomt, vallen meteen twee dingen op:
- het is er warm, gezellig, druk, een geroezemoes, een aangenaam soort
grote woonkamer èn…
- er wordt gerookt en niet te weinig ook.
‘Een tevreden roker is geen onruststoker’, is wat me
meteen te binnen schiet, allemaal redelijk relaxte
mensen die veelal gezellig met elkaar in gesprek zijn.
Maar niet allemaal, er zijn ook mensen die alleen zitten, wat voor zich uitkijken, een boek lezen of, ja hier
natuurlijk ook, met hun mobieltje bezig zijn.
Je zit nog nauwelijks of er komt één van de twee
gastvrouwen op je af die vriendelijk vraagt of je een
kopje thee of koffie wilt. Gastvrouwen die al wat
ouder zijn, in ieder geval deze middag, maar misschien juist ook wel daarom een soort moederlijke
gezelligheid uitstralen. En, viel mij op, het typische
één koekje bij de koffie, zoals Prinses Maxima
Nederland eens typeerde, gaat hier gelukkig lang
niet altijd op. Aan een paar bij elkaar geschoven tafels
zitten zo’n tien mensen. Bijna ongevraagd vertellen
ze me dat bij deze groep mensen zitten die hier al
achttien jaar komen. Ze kennen elkaar goed, hebben
het hoogste woord tegen elkaar, slaan elkaar soms
vriendschappelijk op de schouder.
Gezelligheid, een kopje koffie of thee, je kan roken,
‘gewoon een kletspraatje maken’, ‘niets moet’, ‘je
kan helemaal jezelf zijn’, ‘je kan je verhaal hier kwijt’,
‘ieder doet zijn ding’, ‘het is hier fijn’… het lijken
clichés maar toch komt dit terug bij iedereen die je
spreekt.
Of, heel opvallend, iemand die een paar uur alleen in een hoekje zit en een
boek leest en zegt: ‘onder de mensen zijn, vind ik belangrijk’. Dus alleen
maar toch voelen dat je onder de mensen en niet alleen bent.
‘Als je het zat bent, kan je weer ophoepelen’, zegt een ander, ‘want als je
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thuis visite hebt, kan je de mensen moeilijk wegsturen, maar als je hier
geen zin meer hebt, ga je gewoon weg’.
Een keurige oude dame komt compleet met scootmobiel binnen, stapt moeizaam uit en schuift aan de tafel met vaste gasten die hier al jaren komen.
‘Het is hier fijn, we kennen elkaar en ik zit ook bij de crea. In twee jaar tijd
twee zonen en mijn man verloren’. Blijkbaar kan ze hier haar ei kwijt.
Weer een ander zit aan de zijkant bij het groepje aan de twee tafels:’ik zit
graag in een hoekje dan kan je alles bekijken’.
Opvallend is ook dat door deze en gene nogal eens over
‘het DAC’ of ‘De Elementen’ wordt gesproken. Met
het DAC wordt bedoeld het Dag Activiteiten Centrum,
vlak om de hoek op de Schiedamseweg, dat mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest
een ontmoetingsplek en dagbesteding bieden. En ‘De
Elementen’, de officiële dak-en thuislozenvoorziening
van de gemeente Vlaardingen; omdat de dagopvang daar
enige tijd geleden is gesloten, biedt het Aanloophuis ook
vanmiddag voor een aantal mensen die daar voorheen
overdag kwamen een gastvrije ontvangst.
Stuk voor stuk mensen die wat hebben meegemaakt en
dan meestal niet de leukste dingen. Maar ook heel positief. Want het zijn geen zielige mensen, maar mensen die
open praten over hun eigen problemen, hun zwakheden.
Dat ze bijvoorbeeld niet veel dingen tegelijk kunnen, niet
tegen stress kunnen. Dat ze al hun hele leven slecht slapen. Die je vertellen dat ze een visioen hebben gehad en
Jezus hebben gezien in een kruisbeeld van licht. Maar
ook dat ze hier zo graag komen als er soep en broodjes
zijn. Want ja bij het DAC kan je altijd eten en hier niet. En
dat iemand is gevallen, zijn ribben heeft gekneusd. Dat
het fijn zou zijn als het aanloophuis ook ’s avonds open
zou zijn. Dat iedereen gek is, vooral die dokters en tandartsen…
Zo is iedereen hier anders. Zo heeft ieder zijn eigen verhaal. En iedereen
zijn of haar eigen achtergrond. Het zijn allemaal net gewone mensen. En
dat accordeert. En dat proberen wij, onze gastvrouwen en -mannen, de
mensen die de ‘crea-club’ leiden, maar ook de donateurs, de gemeente,
de kerken en het bestuur mogelijk te maken.
Een paar uurtjes op bezoek, geeft mij weer heel veel motivatie om door te
gaan met het blijven koesteren van dit kleinood van menselijke verbondenheid…
Kees Clement
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Gasten en vrijwilligers

Het was

een druk en bewogen jaar voor het aanloophuis in 2011. Druk omdat per 16
februari de dagopvang in de Elementen dichtging en vanaf die dag er veel
meer bezoekers in het aanloophuis kwamen. De gemeente Vlaardingen
verwees zelfs op haar website bezoekers, die niet meer in de Elementen
terecht konden, naar het aanloophuis. Er kwamen niet zo maar één
of twee mensen extra maar vaak kwam een hele groep van 10 tot
Mag ik even uw aandacht

15 mensen erbij. Dat was wel even wennen voor onze vrijwilligers
en voor onze andere gasten. In het begin liep het best wel wat

ik ben een huis

stroef en was het vaak erg onrustig. Onze huisregels voor de gasten

met groene luiken

moesten worden afgestoft en wat bijgesteld en naar die regels werd

een aanloophuis

verwezen als het gedrag van iemand niet getolereerd kon worden.

een welkom voor iedereen

Er is zelfs een extra vrijwilligersavond gehouden om de vrijwilligers

stap gerust binnen

de kans te geven om uitgebreid stil te staan bij het gestegen aantal

en wees even thuis

bezoekers en de diverse incidenten die zich hadden voorgedaan.
Aan het eind van het jaar was het nog steeds druk maar het liep

de drempel is laag

allemaal wel weer. Ondanks de drukte is het aanloophuis voor veel

de deur altijd open

mensen toch een plek waar ze graag komen om anderen te ontmoe-

de koffie staat klaar

ten, een krantje te lezen, een spelletje schaak of dammen te doen

je mag praten of zwijgen

of in een rustig hoekje bij te komen. Het komt regelmatig voor dat

lachen of huilen

één van onze gasten zijn of haar verjaardag viert in het aanloophuis

schuilen bij elkaar

en wat lekkers trakteert. De traktatie geldt dan wel voor alle bezoekers. Door de toegenomen drukte hebben onze vrijwilligers heel

kijk om je heen

wat te doen maar ondanks dat proberen ze toch met de gasten een

er is vaak wat te zien

gesprekje aan te knopen of, als daar naar gevraagd wordt, hen wat

hier komt zoveel talent

raad te geven. Vooral de 1e zondag van de maand is een drukke dag,

mijn drempel is laag

want het is bij velen bekend dat er dan soep wordt geserveerd met

stap gerust binnen

brood. Hoeveel liters er iedere keer ook gemaakt worden, de soep

hier kun je zijn wie je bent

gaat altijd op. Ook in 2011 was het aanloophuis alle dagen van het
jaar geopend. In de maanden juli en augustus was het aanloophuis

Ria Koks - Bentvelzen

alleen in de middag geopend van 13.00-16.00 uur maar de rest
van het jaar is het aanloophuis geopend op zaterdag t/m dinsdag
van 14.00-17.00 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag van

Uit de gedichtenbundel

11.00-13.45 uur en van 14.15-17.00 uur. Het aanloophuis is tevens open

‘Ontluikende Woorden’

met Pasen. Pinksteren en de Kerst. Dankzij onze vrijwilligers is het mogelijk

uitgegeven ter ere van

om op alle dagen open te zijn. Daar zijn we heel erg blij mee. In sommige

het 15-jarig bestaan van

tijden zijn nogal wat vrijwilligers op vakantie maar gelukkig zijn er altijd weer

het aanloophuis.

anderen die dan een extra middag of ochtend willen werken. Dat is de kracht
van het aanloophuis. De gasten kunnen er altijd terecht en er is altijd een
luisterend oor en natuurlijk een lekker kopje koffie of thee.
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Aantal bezoekers

In 2011 was het bezoekersaantal 13.039 en

dat is heel wat meer dan in het voorgaande jaar (10.680). Wat de oorzaak
hiervan is, behalve de sluiting van de dagopvang van de Elementen, is ons
niet bekend.

Vrijwilligers

Het was een bewogen jaar voor onze vrijwilligers.

Eind juni zijn twee van onze vrijwilligers, Leny en Babs, overleden en in
een week tijd stond een aantal vrijwilligers/
bestuursleden en gasten op de begraafplaats om afscheid te nemen van hen. Twee
zeer betrokken vrijwilligers die al heel lang
in het aanloophuis meedraaiden. Dat was
een groot verlies voor het aanloophuis. Leny
zorgde altijd voor het rooster maar gelukkig
werd heel snel een vervangster gevonden
onder de vrijwilligers. Daar zijn we natuurlijk
weer heel blij mee. Verder zijn drie vrijwilligers gestopt omdat het hen niet meer lukte
mee te draaien vanwege onder andere ziekte
van henzelf of van hun partner. Zowel met
gasten als met vrijwilligers gebeurt veel in
een jaar tijd. In 2011 is er geen basistraining
gehouden. In 2010 was de training in september en daarom was het de bedoeling
om de volgende training in september 2011
te houden. Er waren in september helaas
nog niet veel aanmeldingen voor nieuwe
aanmeldingen en daarom werd de training uitgesteld naar januari 2012. De

In het aanloophuis

vrijwilligers die zich in de loop van 2011 hebben aangemeld, draaien dan

gedenken wij hen

boventallig mee tot de eerstvolgende training. Vier vrijwilligers hebben we

die ons ontvielen.

dit jaar in de bloemen kunnen zetten omdat zij al 10 jaar meedraaien. Eén

Hier het gedenk-

van hen is vanwege betaald werk al een tijdje niet actief in het aanloophuis

boek waarin alle ons

maar hoopt wel weer mee te gaan draaien.

ontvallen vrijwilligers
en gasten, in de

Vrijwilligersavonden

Op de vrijwilligersavonden zijn de vol-

loop van het bestaan

gende onderwerpen aan de orde gekomen:

van het aanloophuis,
een plek hebben

- Armoedemeldpunt Vlaardingen. Marijke de Wolf van de Maatschappe-

gekregen.

lijke Dienstverlening vertelde ons over het armoedemeldpunt. We werden
geïnformeerd over het waarom van het meldpunt, hoe wij iemand kunnen
aanmelden en wat er vervolgens met de melding gebeurt.
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- De Formulierenbrigade. Een medewerkster van de Formulierenbrigade
informeerde ons waarom de Formulieren0lbrigade opgezet is. Zij helpen bij het invullen van allerlei formulieren en weten verder alles over
toeslagen en bezwaarschriften en kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen.
- Extra vrijwilligersavond vanwege de toegenomen drukte. Op deze
goed bezochte extra avond is uitvoerig gesproken over de uitbreiding
van het aantal gasten met allerlei bijzonderheden en de signalen die
daarover bij het bestuur zijn binnengekomen. Inmiddels was het besluit
genomen om één gast voor een maand de toegang te ontzeggen. Dat
zorgde al voor wat rust. Er was duidelijk behoefte aan het naleven
van onze huisregels en de regels zouden worden nagekeken en waar
nodig worden aangepast. Het aanloophuis is immers een open huis
voor iedereen. Naar aanleiding van de extra vrijwilligersavond zijn de
huisregels wat aangepast en werden in het aanloophuis de huisregels
duidelijk opgehangen en een paar exemplaren geplastificeerd en zo
nodig neergelegd zodat de gasten er goede notitie van konden nemen.
- Kennismaking met:
- Harry de Vries (huisarts in ruste) die het bestuur zal ondersteunen;
- de opvolgers in de expositiecommissie
- de verzorgster van de wekelijks verse bloemen die het aanloophuis
een verzorgde en huiselijke uitstraling geeft.
Op bovengenoemde vrijwilligersavonden waren 20-30 vrijwilligers aanwezig en buiten het genoemde onderwerp kwamen ook allerlei andere (huishoudelijke) zaken aan de orde en konden de vrijwilligers vragen stellen.
Uit bovenstaande opsomming blijkt wel dat de uitbreiding van het aantal
gasten niet zonder slag of stoot is gegaan.

Uitje naar Dordrecht
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Uitje naar Dordrecht

Op 1 oktober vond het jaarlijkse uitje

voor de vrijwilligers van het aanloophuis plaats. Hoewel we ooit eerder
een bezoek brachten aan het aandachtscentrum in Dordrecht, is hier toch

Uit de gedichtenbundel

voor gekozen omdat het inmiddels in een ander pand zit en we ’s middags

‘Ontluikende Woorden’

Dordrecht konden verkennen. Met de bus zijn we met veel vrijwilligers

uitgegeven ter ere van

en bestuursleden naar Dordrecht vertrokken en hebben we het Diaconaal

het 15-jarig bestaan van

Aandachtscentrum Dordrecht bezocht.

het aanloophuis.

Crea ochtend Elke vrijdagochtend zijn er in het
achtergedeelte van het aanloophuis 10-12 mensen, onder

Als in een droom

bezielende leiding van creatieve vrijwilligers bij elkaar.
Naar ieders vermogen kunnen zij daar handenarbeid

Als in een droom

verrichten. Met een betrekkelijk klein budget worden

stap je door

de materialen daarvoor aangeschaft. Er zijn in totaal 4

de stille stad.

vrijwilligers die wekelijks bij toerbeurt 2 aan 2 de leiding

Kijkt, maar

hebben op deze ochtenden. De laatste bijeenkomst voor

ziet niemand.

de zomervakantie gaan de deelnemers, zoals gewoonlijk
ter afsluiting, met de leiding naar het ‘Pannekoekenhuis

Onzeker loop je over

’t Hof’ in Vlaardingen.

een verbindende brug
naar de overkant.

Kerst

Op beide Kerstdagen was er een speciaal pro-

Een thuis met

gramma. Dit kon, zoals altijd gerealiseerd worden dankzij

groene luiken.

e

de vele extra handen van onze vrijwilligers. Op 1 Kerstdag
trad JUN weer op. Een graag geziene muzikale familie die al

Een vriendelijk woord

heel wat jaren op deze dag sfeer komt brengen met muziek

een postadres

en zang. Rond de 50 bezoekers genoten hiervan, evenals

warmte voor je hart.

van soep, brood en andere lekkernijen die, weer met dank

Gedachtestormen

aan Bakker Hazenberg, op beide dagen rijkelijk werden

kunnen er stillen.

uitgedeeld. 2e Kerstdag waren er rond de 35 bezoekers die
luisterden naar een vertelling en gitaarspel van Ed Boender.

Rust, heel even rust.

Voor het derde jaar op rij wist hij te boeien door zijn inle-

Je verdwaalde ziel

vingsvermogen en prachtige verteltrant.

mag er zijn.
De luiken staan

Postadres Er zijn niet veel postadressen meer in het

wijd open.

aanloophuis. De gemeente is zeer terughoudend met de
toekenning ervan en de meeste mensen worden verwezen

Eva Timmermans

naar de Elementen. Een enkeling krijgt nog een postadres.
Veel contact met de gemeente is er niet en regelmatig
krijgen wij mensen met een verkeerd formulier of mensen met de vraag
naar een postadres. Eind van het jaar was er weer wat contact met de
gemeente.

De Groene Luiken
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Bijzondere activiteiten
Open Podium Middag

Op ons 17 jarig bestaan op 11 maart

hebben we weer een Open Podium Middag georganiseerd. Een leuke middag met een aantal bezoekers die ‘eigen’ gedichten voordroegen.

Soepmiddagen Iedere 1

e

zondag van de maand is er soep en dat

weten heel veel mensen. Drukke middagen zijn het en de vele bezoekers
laten zich de soep goed smaken. Als er nog wat extra’s wordt geserveerd

dan is dat snel op. Zo nu en dan worden er op willekeurige dagen broodjes
of soep gebracht die zijn overgebleven bij een lunch of een receptie elders
in Vlaardingen. Dat is nooit een probleem; alles gaat altijd op!

Mantelzorg Café Door de stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg
Noord wordt iedere tweede dinsdagochtend in de maand een mantelzorg
café gehouden in het aanloophuis van 10-12 uur. Het zijn gezellige ochtenden waar heel wat mensen op af komen. De mantelzorgconsulente
organiseert deze ochtenden.

Informatiemarkt in het pand van ‘Vele Vlaardingers één Huis’ op
17 maart. Op deze informatiestand stond het aanloophuis met een leuke
kraam met veel informatie over het aanloophuis.

Uitmarkt Op deze markt was het aanloophuis met een kraampje vertegenwoordigd. Een leuke manier om allerlei mensen die voorbijkwamen
te informeren over het werk in het aanloophuis.
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Dag van de Medewerker van Waterweg Wonen
Op 23 juni kwam een aantal medewerkers van Waterweg Wonen in het
aanloophuis wat klussen doen. De ochtend werd besteed aan het schoonmaken van de voor- en achterkant van het pand en
’s middags kreeg het tuintje een snoei- en opknapbeurt. De middag werd ingevuld om de dienstdoende vrijwilligers te ondersteunen in het verzorgen van
en praten met de gasten.

Meer dan handen Award

Het aan-

loophuis had zich aangemeld voor de Award voor
Verbinding en was één van de vier genomineerden
voor deze Award. Op een feestelijke bijeenkomst op
25 oktober in de Harmonie werd bekendgemaakt
wie de diverse Awards gewonnen hadden. Helaas
werd het aanloophuis tweede maar toch leuk dat we
zo ver gekomen zijn. De prijswinnaar deelde zijn prijs
overigens ook met het aanloophuis. Een gebaar dat
we enorm hebben gewaardeerd.

Tegenbezoek vanuit Zeist

Op 8 oktober kwam het aan-

Eén van de mede-

loophuis uit Zeist een tegenbezoek brengen. Vorig jaar waren wij bij hen

werkers heeft zich

op bezoek en wij zeggen altijd dat ze van harte welkom zijn om ons eens

letterlijk in het

te bezoeken. Meestal komt daar niets van maar vanuit Zeist kwamen ze nu

zweet gewerkt door

toch wel. Rond 10 uur begon hun bezoek en zij werden onder het genot

de stoep voor het

van een kopje koffie of thee met wat Vlaardingse koekjes geïnformeerd

aanloophuis te ‘ont-

over ons reilen en zeilen. Een heel gezellige ochtend. Na hun bezoek aan

groenen’, evenals de

het aanloophuis hebben zij Vlaardingen bekeken.

ongeveer 100 sigarettenpeuken en de rest

Bezoek parochieraad

In het voorgaande jaar heeft een aantal

van de troep te ver-

kerkenraden van de Protestantse wijkgemeenten hun vergadering in het

wijderen met bezem,

aanloophuis gehouden op onze uitnodiging en dit jaar kwam de Rooms-

stoffer en blik.

Katholieke Parochieraad van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hun vergadering bij ons houden. Aan het begin van deze vergadering informeerden
wij hen over het aanloophuis.

Contacten

Het meeste contact is er met de medewerkers van het

Dagactiviteitencentrum DAC/Pameijer, meestal over gasten die wat overlast gaven en dit jaar ook over de toegenomen drukte. De bedoeling is dat
in het volgende jaar een medewerker van het DAC op onze vrijwilligersavond wat meer informatie komt geven over hoe daar gewerkt wordt. Er is

De Groene Luiken
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contact geweest met het Steunpunt Vrijwilligers over de diverse cursussen
die zij aanbieden maar ook als er iemand geïnteresseerd is om bij ons vrijwilligerswerk te gaan doen. Verder hebben we regelmatig contact met de
afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Vlaardingen
in verband met het postadres en over de toegenomen drukte en hebben
we enkele gesprekken gevoerd over onze subsidie.

Exposities

Aan de traditie om elke 5 of 6 weken een

andere expositie te plaatsen, is ook in dit verslagjaar vorm gegeven.
Bijzonder is dat dit altijd weer ingevuld kan worden en heel regelmatig met
nieuwe exposanten. Soms zijn er terugkerende exposanten, maar uiteraard
wel steeds met nieuw werk. Onze gasten weten de frequente wisseling te
waarderen en iedere nieuwe expositie geeft aanleiding tot gespreksstof. In
het afgelopen jaar heeft Jacqueline
du Mortier, na vanaf de opening
van het aanloophuis verantwoordelijk te zijn voor de coördinatie van de
exposities, dit stokje overgedragen.
De expositiecommissie bestaat nu
uit 3 leden en 3 personen voor de
achtervang.
De exposant mag gratis in het aanloophuis exposeren. Wel wordt een
vergoeding 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.
5 exposanten hebben een opening
gehouden. Door de exposities heeft
het aanloophuis 211 extra bezoekers mogen verwelkomen.

Iedereen is bijzonder. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de
Bruggen. Er wordt bijzondere zorg geboden aan mensen met een handicap.
Zij zijn net als mensen zonder handicap stuk voor stuk bijzonder. Jong of oud,
met een eigen persoonlijkheid, achtergrond en levensovertuiging.
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Het werk van de volgende exposanten was in 2011 te zien:

Gerealiseerde tentoonstellingen
1. 31-01-’11 – 13-03-’11 Schildersclub van oud-Shell werknemers ‘De Voeks’
2. 14-03-’11 – 24-04-’11 Ilonka Kiss met materiaalschilderijen
3. 25-04-’11 – 05-06-’11 Mieke de Goede met een overzichtstentoonstelling met diverse technieken
4. 06-06-’11 – 17-07-’11

Louisa Westers werk met diverse technieken

5. 18-07-’11 – 28-08-’11 Lies Vester met portretten van mensen van de straat en abstract werk
6. 29-08-’11 – 09-10-’11

Peter Spinnler met schilderijen in olieverf en acryl met als hoofdthema’s
maritiem en natuur

7. 10-10-’11 – 13-11-’11

Schilderclub ‘de Pijpelaar’ met divers werk van verschillende cursisten

8. 14-11-’11 – 19-12-’11

Cliënten van Ipse de Bruggen tonen hun werk met als thema
‘verschillende culturen’

9. 19-12-’11 – 22-01-’11

Een overzichtstentoonstellingen met diverse technieken van
Remco Mackenbach, waarbij de natuur centraal staat.

Werk van Remco Mackenbach

Schildersclub ‘De Voeks’

De Groene Luiken

11

Publiciteit
In 2011 zijn we doorgegaan op de ingeslagen weg door regelmatig advertenties te plaatsen in ‘Groot Vlaardingen’. Naast de algemene tekst wordt
de nieuwe expositie daarin ook aangekondigd.

Verder is op onze website www.degroeneluiken.nl, die beheerd wordt
door onze webmaster Anja Hoogewerff, actuele informatie te vinden
over onder andere de openingstijden, exposities, de medewerkers en
andere activiteiten. Er wordt bijgehouden door hoeveel mensen onze
website wordt bezocht. In 2011 kwam dat op een gemiddelde van 118
per maand uit.

Bestuur

Henny van Dalfsen heeft om gezondheidsredenen

haar lidmaatschap van het bestuur, als vertegenwoordigster vanuit de
vrijwilligers, op moeten geven. Daardoor waren, mede door het overlijden
van Leny van Wilgen, de vrijwilligers niet meer in het bestuur vertegenwoordigd. Gelukkig heeft Coby Penning deze vacature ingevuld. Zij heeft
tevens de taken van Leny als roosteraar van de diensten voortvarend
overgenomen. Verder is Leo van Leeuwen ondersteuning gaan bieden met
betrekking tot het onderhoud van het gebouw. Voormalig huisarts Harry de
Vries is gevraagd om het bestuur te adviseren als we ons zorgen maken
om gasten.
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Overzicht aantal bezoekers

Totaal bezoekers
Totaal aantallen
ochtend

2.275

middag 10.073
crea
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13.039

Financieel verslag
Toelichting op de exploitatie 2011, begroting
2012 en balans per 31-12-2011
Exploitatieresultaat over 2011

De participatiebijdra-

gen, de vaste bijdragen van de participerende kerken, de Protestantse
Gemeente Vlaardingen en de Willibrordparochie Vlaardingen, zijn net als
vorig jaar opnieuw afgenomen. De bijdragen van individuele personen,
de donaties, zijn dit jaar hoger dan vorig jaar. Een goede ontwikkeling die
hopelijk niet eenmalig is. De bijdragen van bezoekers in de koffiepot en
de bijdragen voor openingen van tentoonstellingen zijn verrekend met de
huishoudelijke kosten. De overige eenmalige bijdragen van kerken, andere
instellingen buiten de participatiebijdragen en individuen bevatten onder
meer een legaat van ` 1.000,-.
De bijdrage van de gemeente was iets hoger dan vorig jaar.
De meeste uitgaven in 2011 bewogen zich globaal op het niveau van 2010.
Met evenwel een paar belangrijke uitzonderingen. Zo waren de huishoudelijke uitgaven aanmerkelijk hoger dan vorig jaar. Een belangrijke verklaring
hiervoor is het relatief sterk gestegen bezoek. Toch bedragen, gerekend
per individuele bezoeker de uitgaven nog geen ` 0,50. Alleszins redelijk.
Daarnaast waren de kosten voor vernieuwing van inventaris (onder meer
vloerbedekking, kussens, verlichting) eenmalig flink hoger.
Resultaat is een fors tekort op kasbasis. Maar op zich geen probleem
omdat er een ruime reserve voor inventaris was opgebouwd.

Balans per 31 december 2011 De balans spreekt voor
zich. De financiële positie is gezond.

Begroting voor 2012 De begrote inkomsten volgen net als de
begrote uitgaven globaal hetzelfde patroon als in 2011. Met één belangrijk
verschil: de begrote uitgaven voor de inventaris lopen uiteraard sterk terug
t.o.v. 2011. De subsidies en rentebaten kunnen met grote mate van 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 naar
beneden bijgesteld.
Naar verwachting zal in het komende jaar een aparte ‘Stichting Vrienden
van de Groene Luiken’ worden opgericht, bedoeld om niet reguliere inkomsten van anderen dan directe subsidieverstrekkers en bijzondere uitgaven
een plek te geven. Wat dat voor de balans en de begroting betekent, is op
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dit moment nog niet precies duidelijk en vormt onderwerp van gesprek
met de gemeente. In het jaarverslag over 2012 zal daarop naar verwachting
nader kunnen worden ingegaan.

Exploitatierekening 2011 en begroting 2012
Baten
Bijdragen participanten
Donaties
Overige eenmalige bijdragen
Subsidies
Rentebaten
Totale inkomsten

Lasten
Toegerekende huur
ENECO
Belastingen
Verzekeringen
Huishoudelijke kosten
Abonnementen
Scholing vrijwilligers
Overige kosten vrijwilligers
Telefoon
Secretariaat en bankkosten
Publiciteit
Inventaris
Reservering t.b.v. jubileum
Reservering t.b.v. inventaris
Onvoorzien
Totale uitgaven

Gerealiseerd 2011
2.269
2.478
1.472
24.086
1.815
32.120

Begroting 2012
2.000
2.000
500
24.000
2.000
30.500

Gerealiseerd 2011
5.620
3.578
925
572
5.879
428
1.940
2.695
297
370
5.216
7.250
1.000
1.000
36.770

Begroting 2012
5.730
3.750
1.000
600
6.000
450
2.000
2.750
350
400
5.500
1.000
1.000
1.000
1.000
32.530

-4.650
32.120

-2.030
30.500

Tekort
Totaal

Balans per 31-12-2011
Aktiva

Passiva

Kas/giro
Bankrekening

459
75.692

Kapitaal
Reservering jubileum
Reservering inventaris
Tekort kleine kas*
Resultaat
Training vrijwilligers*

70.036
5.000
3.000
825
4.650
1.940

Totaal

80.801

Totaal
*nog te betalen

80.801
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Jaap van Duijvenbooden, Leo van Leeuwen, Jacqueline du Mortier,
Coby Penning
Coördinatie vrijwilligers: Anneke v.d. Graaf en Jacqueline du Mortier
Ondersteuning coördinator/training vrijwilligers: Rob van Herwaarden

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