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van
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2

Gasten

Deze keer hebben we Harry de Vries, voormalig huisarts,
bereid gevonden om zijn ervaringen met het aanloophuis
met ons te delen.
“Al langere tijd wist ik het: dat mooie pand daar aan de
Oosthavenkade daar ben ik trots op. Ik was nog nooit binnen
geweest maar ik was nieuwsgierig geworden doordat ik via
mijn werk als huisarts soms erover hoorde via patiënten en ik
een paar mensen kende die daar hielpen, mensen die ik altijd
bewonderde.
Enige tijd geleden kwam ik fietsend met mijn hond langs
de Vlaardingse Vaart een oud klasgenootje (Jacqueline) tegen, notabene nog van de lagere school (Dr.
Abraham Kuyperschool). Leuk gesprek en zij vertelde van haar passie: de Groene Luiken. Ze vroeg
mij of ik erover zou willen nadenken of ik het
aanloophuis bij bepaalde problemen wilde helpen
met mijn ervaring als ex- huisarts? Kom maar eens
langs … en toen begon het: ik voelde me meteen thuis
en het trof me hoe wijs en betrokken de vrijwilligers zijn. Zou
ik die adviseren? Nou ja wanneer nodig en dan bescheiden op
de achtergrond want het is een echt team wat z’n mannetje/
vrouwtje staat. Inmiddels ben ik ook ingedeeld als soepschenker en bezoek ik de vrijwilligersavonden.
Lieve mensen dat de Groene Luiken bestaat, dat er jaarlijks
zoveel duizenden mensen komen, dat we een huiskamer
kunnen bieden voor een gesprek, voor een kop koffie, dat je
gekend mag worden als persoon. De Groene Luiken vertelt
iets over de kwaliteit van onze samenleving in Vlaardingen”.

Net als alle voorgaande jaren stond de deur van het aanloophuis in 2013 elke dag open. Op alle dagen van het jaar
stonden onze vrijwilligers klaar om de vele gasten te ontvangen. Het was in 2013 weer drukker dan in de voorgaande
jaren. Waar de gasten precies vandaag komen, is niet
te zeggen maar een deel van onze dagelijkse
bezoekers komt uit de nachtopvang van de
Elementen, een deel loopt heen en weer
tussen het aanloophuis en het Dagactiviteitencentrum van de Pameijer op de
Schiedamseweg (hierna: Dac). Verder
komen de gasten uit Vlaardingen, Schie-

dam en Maassluis. Ze komen voor een praatje bij een kopje
koffie of thee, ze lezen de krant of maken een puzzeltje en
er worden ook heel veel spelletjes gespeeld zoals schaken
en dammen. Vooral tri-ominos is heel populair. Sommige
gasten komen voor hun rust, om even stil te
GROENE LUIKEN
zitten en op adem te komen. Zo komen ze bij
van alle hectiek buiten de deur. Een herkenbaDaar is dan een statige gevel
re plek waar een warm welkom is voor ieder.
met groene luiken als die van
Voor veel gasten is het de “woonkamer” geeen boerenstad , maar warmer brandt
worden. Het is toch wel heel bijzonder dat na
In haar kamers de kachel
zoveel jaren (bijna 20 jaar) er steeds een grote
groep mensen is die het aanloophuis weet te
Wanneer ik dit schrijf is het
vinden. Van een grote groep vaste gasten van
19 jaar oud, dat is niet
een aantal jaren terug is bijna niemand meer
het getal van volwassen zijn,
die regelmatig komt. Waar deze gasten van
maar van het aanloophuis
destijds dan zijn gebleven, is niet altijd na te
gaan. Met sommigen gaat het gewoon goed,
Zij is dol op visite, hoe
met anderen gaat het minder goed. Enkemeer hoe beter zo werd me
len zijn opgenomen en anderen verdwijnen
Verteld. Ze is een statige
naar elders en duiken soms ineens weer op.
dame, groene luiken in haar wand
Het aanloophuis is iedere dag geopend. Op
zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van
Ze schenkt sinds 1994 d.w.z.
14.00-17.00 uur en op woensdag, donderdag
toen men gebrek ontdekte
en vrijdag van 11.00-13.45 uur en van 14.15gastvrijheid in de stad
17.00 uur. In de maanden juli en augustus is
koffie er zijn belangrijker
het aanloophuis iedere middag geopend van
13.00-16.00 uur. Ook op feestdagen zoals Kodingen. Toch oren die horen
ningsdag, Hemelvaartsdag, Pasen, Pinksteren
En handen die warmen
en Kerst is het aanloophuis open en juist op
hebben belang
die dagen is het vaak behoorlijk druk. GelukWant zijn te gebruiken
kig zijn er altijd vrijwilligers te vinden die op
deze dagen dienst willen doen.
maar eerder zullen we het niet
hebben (samen zijn) alvorens
de mensen onder ons
ons kunnen bieden plaatsen van
hun belangstelling met echte
Gastvrijheid erin zegt de Groene Luiken
Ze is een statige dame
en ik vier haar verjaardag.
Mirjam Poolster

In het eerste kwartaal van 2013 was het koud
en daardoor werd de winterregeling diverse
keren van kracht bij de Gemeente Vlaardingen.
Dat houdt in dat de nachtopvang opengesteld
wordt voor alle mensen die ’s nachts geen
verblijfplaats hebben zodat er niemand op
straat hoeft te overnachten in de kou. In die
tijd is het ook wat drukker in het aanloophuis.
Het is daar immers warm en een bakje koffie
met een koekje erbij smaakt dan extra lekker.

3

In januari 2013 kregen we tijdelijk “inwoning” en werden
de openingstijden uitgebreid. Het Dac moest verbouwd
worden en daarom kwamen al hun gasten bij ons op
bezoek. Heel veel gasten daarvan komen normaal ook
wel regelmatig in het aanloophuis maar niet allemaal.
Het gevolg was dat het erg druk en rommelig was maar
gezellig was het wel. De medewerkers van het Dac, die in
het aanloophuis samen met de vrijwilligers dienst
draaiden, vonden dat de gasten erg verwend
werden door onze vrijwilligers!
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Tijdens de bijzondere Koninginnedag/
troonswisseling was ervoor gezorgd
dat er een televisie in het aanloophuis
stond zodat de gasten alle gebeurtenissen konden volgen. Er waren verder
heerlijke soesjes bij de koffie, versierd
met rood-wit-blauw en oranje. Zelfs de
verse bloemen op de tafeltjes deden mee
in de sfeer. Zo was het in het aanloophuis
ook een beetje feest.
Dit jaar hadden we soms een wat “vreemde” gast in ons
midden. Hij gebruikte het toilet als wasplaats waardoor er
steeds een waterballet was. Soms waren de zeep en het
toiletpapier verdwenen. Er was moeilijk contact met hem te
maken en nogal wat vrijwilligers hadden moeite met hem.
Dan was hij weer een tijdje verdwenen en dan kwam hij
weer totdat hij opeens helemaal niet meer verscheen.
In augustus is één van onze gasten overleden. Hij kwam met
tussenpozen, alleen als hij zich goed voelde, in het aanloophuis. Na een slopende ziekte is hij overleden. Er was maar
heel weinig familie aanwezig bij de begrafenis maar gelukkig
waren er wel wat gasten en vrijwilligers van het aanloophuis. Later is er in het gedenkboek in ons stiltehoekje een in
memoriam geplaatst.
Regelmatig wordt er allerlei etenswaren gebracht; het
zijn restanten van lunches, bijeenkomsten, recepties, enz.
Diverse keren mochten wij brood ophalen dat over was en
niet meer verkocht mocht worden. In het aanloophuis zal
er nooit eten overblijven. Dezelfde dag gaat meestal alles
op en de gasten genieten er heel erg van. Het is mooi dat

er steeds meer mensen zijn die zich ervan bewust zijn dat
goed eten niet zomaar weggegooid kan worden. In september kregen we een enorme hoeveelheid brood van het
‘Vlaamsch Broodhuis’ . Van dit luxe brood kon, na het afbakken ervan, een aantal keren genoten worden. Vooral in de
maand december wordt er veel gebracht. Met Sinterklaas is
er altijd een goede gever die een doos vol
Op de Open Podium middag is dit gedicht
heerlijke Sinterklaaslekkernijen van een
voorgedragen:
banketbakker laat brengen. Op oudejaarsdag kwam een “thuisbakker” zelfs 50
als je van ver komt
oliebollen brengen. Alle gevers zijn we erg
op zoek naar een huis
dankbaar.
droom je van
welkom zijn
van buren die je een hand geven
van een tuin voor andere bloemen
en winterbestendige woorden
meester zijn we in het opstapelen van stenen
het wordt pas een huis
met de kleur van je stem
de geur van je handen
het delen van liefde aan tafel
en de warmte van kinderen
die alles in deze nieuwe taal noemen
wie is bang voor wat anders is?
vergeet de wind van je bergen niet
de zang van jouw zee
de kracht van je dromen
komt met ons mee naar buiten
kijk op straat hoe het leven rent
op de voetjes van je dochter
laat het licht van nieuwe dagen binnen
overal waar je bent
waar je leeft
ben je thuis
ook hier in deze straten
Juan Heinsohn Huala,
Oktober 2008

Aantal bezoekers De trend zette
zich net als in voorgaande jaren voort.
Er kwamen weer meer bezoekers dan
het voorgaande jaar, om precies te zijn:
14.976. (in 2012 14.400).

Vrijwilligers Als je met zoveel vrijwilligers werkt, dan zijn er ieder jaar wel
weer een paar van hen waar het niet
goed mee gaat. Eén van onze vrijwilligers die de crea groep al jarenlang op
een zeer bevlogen wijze begeleidde, is in
maart overleden na een paar maanden
in coma te hebben gelegen. Een zeer
trieste gebeurtenis. Op de begrafenis
waren veel van onze vrijwilligers en ook
gasten. Er is een in memoriam uitgesproken door één van ons. Een paar
andere vrijwilligers kampen met ernstige
ziekte en wij hopen van harte dat de
behandeling positief uitwerkt. Zij willen
heel graag hun werk in het aanloophuis
weer opnemen. Op de Nieuwjaarsreceptie ontvingen drie vrijwilligers een
mooi boeket bloemen en het bekende
“huisje” omdat zij 10 jaar vrijwilliger in
het aanloophuis waren. In januari startte
weer de training voor nieuwe vrijwilligers en deze keer bestond de groep uit
twaalf nieuwe mensen. Een hele leuke
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groep waarvan sommigen al een aantal keren boventallig hadden meegedraaid. Al deze mensen draaien daarna mee in het
rooster behalve één die weer werk had gevonden en daardoor in
het aanloophuis stopte. Na een aantal maanden volgt altijd een
evaluatiegesprek en er wordt gevraagd hoe het werk hun bevalt.
De meesten vertelden dat zij het naar hun zin hebben en het
leuk werk vinden. Gelukkig positieve ervaringen. Een vrijwilliger
die wat problemen heeft met zijn gezondheid, wilde toch graag
betrokken blijven en draait zo nu en dan boventallig mee.

Lintje! Op 27 april 2013 hebben twee vrijwilligers van het
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aanloophuis een Koninklijke onderscheiding ontvangen
o.a. voor het vrijwilligerswerk dat zij doen in het aanloophuis. Het was een grote verrassing en voor de coördinator
van het aanloophuis werd vanwege dit feit nog een feestelijke surprise-avond georganiseerd. Fantastisch en heel erg leuk!

Vrijwilligersavonden Op de vrijwilligersavonden zijn de
volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
- Wijkagent Paul Zwart. Wijkagent in de Oostwijk waar het
aanloophuis ook is gevestigd en waar Paul Zwart ook regelmatig
even binnenloopt. Een mooie avond en een betrokken verhaal
van deze wijkagent.
- Theatergroep “De Vloer Op”. Een zeer leerzame avond waarbij
twee acteurs van deze theatergroep samen met twee stagiaires
drie casussen uitspeelden die herkenbaar zijn in het aanloophuis
over onder andere gasten met onaangepast gedrag. De vrijwilligers moesten in groepen overleggen wat er fout ging en hoe het
beter zou kunnen.
- Bureau Sociaal Raadslieden en Armoede Meldpunt. Eén van
de medewerkers van het bureau kwam voorlichting geven over
de werkzaamheden van het Bureau Sociaal Raadslieden en van
het Armoede Meldpunt. Zo werd duidelijk wie er een beroep op
kan doen.
- GGZ Delfland - Team Preventie. Voorlichting werd gegeven
over de trainingen die zij kunnen geven. Handig om te weten
voor onze vrijwilligers in het contact met de gasten.
In november is er op veler verzoek nog een rondleiding voor onze
vrijwilligers georganiseerd in de maatschappelijke opvang “De
Elementen”.
Op de vrijwilligersavonden zijn meestal 25 vrijwilligers aanwezig.
Voor deze avonden krijgen de vrijwilligers altijd een paar weken

van tevoren een uitnodiging toegestuurd. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om deze avonden bij te wonen. Verder
komen op deze avonden ook allerlei andere zaken aan de
orde onder andere de noodzaak om aan het einde van de
dienst het aanloophuis schoon achter te laten. Verder wordt
besproken hoe om te gaan met de vele verschillende gasten
en worden er mededelingen gedaan vanuit het bestuur en
de coördinator.

Een rondrit
met een bolderkar
door het gebied van de
Oostvaardersplassen.

Uitje naar Lelystad Op zaterdag 12
oktober vond het jaarlijkse uitje voor
onze vrijwilligers plaats. Dit jaar zijn
we met 35 mensen naar Lelystad
gegaan en we hebben een bezoek
gebracht aan inloophuis De Open
Haven, onderdeel van het IDO
(Interkerkelijk Diaconaal Overleg).
Een veelzijdige organisatie en een
mooi aanloophuis met spreekkamers, een 2e hands winkeltje en
een prachtige keuken. We kregen
een inleiding van de directeur van deze
organisatie en daarna een rondleiding door
de coördinator. Na dit bezoek zijn we gaan
lunchen in de buurt van Bataviastad en ’s middags
hebben we een bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen waar wij een rondrit met een bolderkar door dit unieke
gebied hadden. Een heel gezellige en geslaagde dag.

Kerst Zoals al vele jaren was er op 1e Kerstdag weer

Ed Boender heeft een
boeiend verhaal verteld,
gitaar gespeeld en wat
gezongen.

muziek en zang van de groep JUN. Het
wordt erg gewaardeerd dat het met
deze muzikale familie altijd een
echt feest wordt. De ruim 50
gasten hebben genoten van
deze middag en natuurlijk
van al het lekkers dat
rondgedeeld werd. Er is
altijd soep en broodjes
en ook dit jaar had
Bakker Hazenberg weer
veel lekkers aan het
aanloophuis gegeven op
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de dag voor Kerst. Heel veel dank daarvoor! Op 2e Kerstdag
waren er 35 gasten en heeft Ed Boender een boeiend verhaal
verteld, gitaar gespeeld en wat gezongen. Het waren mooie
middagen in kerstsfeer.

Crea-ochtend Onder enthousiaste leiding van een
aantal creatieve vrijwilligers is er iedere vrijdagochtend een
crea-ochtend. Daar komen tussen de 10 en 15 bezoekers die
gezellig en creatief bezig zijn. Helaas is één van deze enthousiaste vrijwilligers overleden en dat was een grote schok en
verlies voor de bezoekers en de andere leiding van de crea
ochtenden. Gelukkig is er weer iemand bereid gevonden om
dit stukje creatief werk op te pakken en de open plek in te
vullen.
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Postadres Nog steeds is het aanloophuis het postadres
van de Gemeente Vlaardingen voor een aantal mensen. Wie
een postadres toegewezen krijgt in het aanloophuis, wordt
beoordeeld door de gemeente. Regelmatig wordt vanuit het
aanloophuis contact gezocht met de desbetreffende afdeling
van het stadhuis om door te nemen wie officieel nog ingeschreven staat. Het gaat om ongeveer 15 personen.

Bijzondere
activiteiten

Het 19-jarig bestaan
is behoorlijk groots
gevierd met een
Open Podium.

Soep- en broodjesmiddagen Het is inmiddels een
traditie om op de eerste zondag van de maand soep met
brood te serveren in het aanloophuis. Dat is bij velen bekend
en daarom is het altijd een drukte van belang waarbij veel liters soep worden uitgedeeld. Er is gelukkig een aantal vrijwilligers dat goed is in soep maken en iedere maand is er weer
een ander aan de beurt. De bedoeling is dan dat de makers
van de soep ook de soep helpen uitdelen in
het aanloophuis. Een aantal andere vrijwilligers helpt hierbij soms aanvullend als
de soepmakers daar geen gelegenheid
voor hebben. Op de derde zondag
van de maand worden er belegde
broodjes rondgedeeld en dat is inmiddels ook erg bekend en geliefd.
19-jarig bestaan Op zondag 10
maart is het 19-jarig bestaan (officieel op
11 maart) behoorlijk groots gevierd met een

Open Podium. Een groot aantal dichters uit Vlaardingen,
waaronder ook de stadsdichter, was uitgenodigd en gaf acte
de présence. Tussen de optredens door was er gitaarmuziek en zang van Ed Boender. Een drukke middag met veel
publiek en natuurlijk lekkere taart. Op naar het 20 jarige
bestaan!

Mantelzorg Café Evenals vorige jaren organiseerde
ook dit jaar de Stichting Mantelzorg NWN op elke tweede
dinsdagochtend van de maand een mantelzorg café in het
aanloophuis. Soms nodigen zij iemand uit die voorlichting
komt geven over een bepaald onderwerp maar meestal is
het een koffieochtend waarbij de mensen op een ontspannende manier met elkaar en ook met de consulente van
mantelzorg kunnen praten.

Uitje met de Fluisterboot Net als vorig jaar werd
ons een uitje met de Fluisterboot aangeboden. Half juni
heeft een aantal gasten, aangevuld met vrijwilligers, een
mooi tochtje gemaakt door de Vlaardingse
vaart en vlieten. Er was weer gezorgd
voor snoeperij en een drankje
tijdens de ruim anderhalf uur
durende tocht.

Markten Wij hebben

Onze kraam
ziet er altijd heel
uitnodigend uit en dat
doet één van onze
mensen ontzettend
mooi.

ons op verschillende
markten gepresenteerd. Het begon al op
de Nieuwjaarsreceptie
van de Gemeente
waarop wij een kraampje bezet hebben. Daar
konden we gelijk laten
weten dat wij weer meer
bezoekers hadden dan het jaar
daarvoor. Op 29 mei waren we vertegenwoordigd op een Zorgmarkt die was georganiseerd in het pand van ‘Vele Vlaardingers één Huis’. Op
14 september waren we aanwezig op de Cultuur en vrijwilligersmarkt in het centrum van Vlaardingen. Helaas werkte
het weer niet mee maar gelukkig hebben we toch weer heel
wat mensen kunnen vertellen wat en waar het aanloop-
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huis is. Ook op de vrijwilligersmarkt op 11 november in de
Windwijzer stonden we er met een mooie kraam. Er waren
55 geïnteresseerden aanwezig en we hebben veel informatie
kunnen geven. Een leuke middag met leuke mensen. Onze
kraam ziet er altijd heel uitnodigend uit en dat doet één
van onze mensen ontzettend mooi. Zij doet dit al zo lang
en voor zoveel verschillende organisaties dat ze nu aangegeven heeft ermee te willen stoppen. We proberen er iemand
anders voor te vinden maar dat valt nog niet mee.

Contacten Bijeenkomst “Voor elkaar”. In mei 2013 werd
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een bijeenkomst georganiseerd in het kindcentrum Prins
Willem Alexander voor een aantal organisaties met als
doel “Kunnen we elkaar versterken?” over samenwerking
en raakvlakken. Een nuttige bijeenkomst waarbij we kennis
konden maken met een aantal projecten en organisaties
en er werd gesproken over samenwerking. Een vervolg is later in het jaar georganiseerd.
Ook werden er door het jaar heen
allerlei activiteiten voor vrijwilligers
georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligers in Vlaardingen
en diverse vrijwilligers hebben
een aantal van deze activiteiten
bijgewoond.
Verder hebben we regelmatig
contact met de teamleiding van het
Dac. Natuurlijk aan het begin van het
jaar door de tijdelijke “inwoning” in het
aanloophuis maar ook diverse andere keren.
Vaak gaat het dan om één van onze bezoekers
waar het even niet goed mee gaat. Als we daar signalen
van krijgen, nemen we contact op om te vragen of zij het
ook gemerkt hebben en of zij weten hoe daarmee om te
gaan.
Met de Gemeente Vlaardingen houden we in ieder geval
regelmatig contact over de postadressen, maar soms ook
over de maatschappelijke opvang. Een enkele keer zochten
we ook contact met de teamleiding van de maatschappelijke opvang “De Elementen”.

Exposities

2013 is weer een mooi expositiejaar geweest. De meeste
exposanten waren voor de eerste maal in het aanloophuis. Etsen, olieverf, aquarellen, tekeningen, foto’s, het
kwam allemaal aan bod. Elke 5 of 6
weken is er een andere expositie en
ondergaat het huis een kleine
metamorfose. Het is mooi dat
er zoveel creatieve mensen zijn die met hun werk
steeds weer de wanden
weten te vullen. De gasten
die het huis heel trouw
bezoeken, stellen de wisselingen zeker op prijs want
zo hebben ze weer eens een
gespreksonderwerp. De expositiecommissie bestaat uit 3 leden
en er zijn 3 personen beschikbaar
voor de achtervang.
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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. Drie exposanten hebben een opening gehouden.
Door de exposities heeft het aanloophuis 272 bezoekers
mogen verwelkomen. Dit is het totaal van de bezoekers
bij een speciale opening en tijdens de reguliere openingstijden.
Het werk van de volgende exposanten was in 2013 te zien:
21-01-’13
04-03-’13
15-04-’13
27-05-’13
08-07-’13
19-08-’13
30-09-’13
04-11-’13
16-12-’13

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

03-03-’13
14-04-’13
26-05-’13
07-07-’13
18-08-’13
29-09-’13
03-11-’13
15-12-’13
26-01-’14

Sara Luitwieler, acrylverf met figuratieve afbeeldingen en stadsgezichten;
Aad den Hoed en Annemarie de Jong met resp. etsen en tekeningen/acrylverf;
Raymond van der Knaap, foto’s over India;
Martha Fontijn, acrylverf met afbeeldingen van mens en dier;
Ipse de Bruggen, acrylverf met diverse onderwerpen;
Janneke Booister, landschapsaquarellen;
Wil Stelling, natuurfoto’s;
Rob van Herwaarden, theaterfoto’s;
Pia Aalbers, abstract en figuratief in acryl, foto’s en ringen.

Publiciteit
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Bestuur

De website www.degroeneluiken.nl werd in 2013 veel
meer bekeken namelijk 206 keer per maand terwijl dit in
2012 nog 159 keer was. Onder supervisie van onze webmaster Anja Hoogewerff blijft onze website uitstekend
bijgewerkt en wordt er geprobeerd zo actueel mogelijk te
zijn en te blijven door snel een verslag
en foto’s van speciale gebeurtenissen op de site te zetten. Naast
de regelmatige advertenties
in ‘Groot Vlaardingen’
verscheen er een stukje in
het kerkblad ‘Onderweg’
waarin onder andere verslag werd gedaan van het
aantal bezoekers in 2012
en het feit dat we zoveel
trouwe vrijwilligers hebben
maar altijd nog vrijwilligers kunnen gebruiken.

Er zijn geen wisselingen in het bestuur geweest. Het jaar
2013 stond, naast bespreking van de dagelijkse gang van
zaken, in het teken van plannen voor de verbouwing
en voorbereiding van het jubileumjaar 2014 waarin het
aanloophuis 20 jaar bestaat. Omdat het Platform Ander Vlaardingen in verband met wijzigingen
in hun subsidie de ruimte achter het
aanloophuis niet meer kon huren, is
deze ruimte vrij ter beschikking
gekomen. Er is besloten dat er
in 2014 een rookruimte zal
worden gerealiseerd evenals
de installatie van een kleine
keuken. Tevens is groot
onderhoud nodig en zal er
geïnvesteerd worden in energiebesparing.

Gemiddeld aantal bezoekers per dag:
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Toelichting op de exploitatie 2013,
begroting 2014 en
balans per 31-12-2013
Exploitatieresultaten over 2013 De participatiebijdragen en subsidie liggen op precies hetzelfde
niveau als vorig jaar. De rentebaten lagen lager dan vorig
jaar. Het lopende jaar is het eerste jaar dat de donaties
en andere eenmalige bijdragen geheel lopen via de
Stichting Vrienden van de Groene Luiken. De financiële
gegevens van deze Stichting die evenals de Stichting
Aandachtscentrum Vlaardingen een zogenaamde ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft, zijn
vermeld op de website. Vanuit de Vriendenstichting werd
een bedrag van € 4000,- overgeboekt. Dat neemt niet
weg dat er toch een tekort ontstond dat ten laste wordt
gebracht van het kapitaal. De bijdragen van bezoekers
in de koffiepot zijn ook dit jaar weer verrekend met de
huishoudelijke kosten.
De meeste uitgaven in 2013 bewogen zich globaal op
het niveau van 2012. Met een paar uitzonderingen. De
energiekosten waren flink hoger hetgeen ook samenhangt
met de relatief strenge winter 2012/2013. De kosten voor
publiciteit (advertenties, website, jaarverslag) waren ook
hoger dan gepland. Omdat op de balans voldoende reserve
staat voor het jubileum in 2014 staat, wordt daarvoor dit
boekjaar niet extra gereserveerd. Daarnaast wordt niet
meer gereserveerd voor inventaris en moet de reserve op
de balans wat dat betreft voldoende zijn.
Balans per 31 december 2013 De balans
spreekt voor zich. De financiële positie is nog wel gezond,
maar de komende jaren is wel extra aandacht nodig om de
situatie gezond te houden.

Begroting voor 2014 De verwachte uitgaven voor
de eerder genoemde verbouwing zal ongeveer € 60.000,bedragen waarvan een deel gefinancierd zal worden
via bijdragen die hopelijk van derden zullen worden
ontvangen. Mocht dit tegen vallen dan zal een extra
beroep op het vermogen van de vriendenstichting moeten
worden gedaan. De subsidie van de gemeente Vlaardingen
is flink lager dan in 2013. De publiciteitskosten moeten

volgend jaar omlaag. Om te voorkomen dat er tekorten
ontstaan, mogen de huishoudelijke kosten niet verder
stijgen en zullen ook de kosten voor vrijwilligers omlaag
moeten.

Exploitatieresultaat 2013 en begroting 2014
BATEN

Ontvangsten Begroot
2013
2014

Bijdragen participanten 2.300
Bijdrage vriendenstichting 4.000
Subsidies
23.998
Rentebaten
627
Aangevraagde bijdragen		
Tekort
1.716
Onttrekking reserve		

2.100
28.000
20.400
600
37.000

Totaal

88.400

32.641

300

LASTEN
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Uitgaven Begroot
2013
2014

Toegerekende huur
5.800
Gas, elektriciteit, water
3.881
Belastingen
507
Verzekeringen
429
Huishoudelijke kosten
6.081
Abonnementen
429
Scholing vrijwilligers
2.856
Andere kosten vrijwilligers 4.246
Telefoon
430
Secretariaat en bankkosten 175
Publiciteit
5.704
Inventaris, groot onderhoud 1.101
Klein onderhoud
503
Reservering t.b.v. inventaris 500
Realisatie rookruimte c.a.		

5.850
3.000
500
450
6.000
500
2.850
3.650
400
200
4.000
500
500
0
60.000

Totaal

88.400

32.641

Balans per 31 december 2013
AKTIVA

PASSIVA

TRIODOS
Bankrekening
Tekort

673
22.940
1.716

Kapitaal
14.529
Reservering jubileum 6.000
Reservering inventaris 2.500
Training vrijwilligers* 2.300

Totaal

25.329

Totaal
* nog te betalen

25.329
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