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De blik van
buiten

Werkbezoek Netwerk DAK: een kijkje in de
keuken van ‘De Groene Luiken’
Netwerk DAK is de landelijke koepel van inloophuizen
en centra van buurt- en straatpastoraat in Nederland
en België. Er zijn zo’n 120 werkplekken bij aangesloten.
Op 15 november 2017 hebben Helma Hurkens en Jan van
Opstal (beide werkzaam bij Netwerk DAK) een werkbezoek
gebracht aan De Groene Luiken.
“Onze impressie: wij waren erg onder de indruk en
enthousiast over het team van vrijwilligers en het werk
dat zij doen in het hart van Vlaardingen! Wat een prachtig
voorbeeld hoe een gedreven vrijwilligersgroep
professioneel werk verricht! Een lange rij mensen zonder
huis of thuis, mensen met psychiatrische problemen,
mensen die eenzaam zijn, mensen met soms een stapeling
van allerlei problemen weten de weg naar De Groene
Luiken, vinden daar een luisterend oor, een veilige sfeer en
eventueel wegwijzers naar de reguliere hulpverlening.
 en huis waar de vrijwilligers, bestuurders en onderE
steunende kerken en organisaties trots op mogen zijn!
En Vlaardingen kan niet blij genoeg zijn met dit inloophuis!
Over zorgen is er natuurlijk ook gesproken: vooral over het
vinden van nieuwe en jongere vrijwilligers die de vlam
kunnen verder dragen. Want De Groene Luiken moet de
deuren open kunnen blijven zetten, omdat er -helaas- ook in
de nabije toekomst nog steeds veel mensen behoefte zullen
hebben aan dit huis!’’
Jan van Opstal

Voor het aanloophuis was 2017 een zeer druk jaar. In totaal
kwamen er 19.671 bezoekers en dat is 1471 bezoekers meer
dan in het vorige jaar 2016. Gemiddeld is dat per dag 54
bezoekers. In de grafieken is te zien dat zondag de drukste dag
van de week is en dat komt omdat er in de loop van 2017 op
iedere zondag wat te eten werd aangeboden in het aanloophuis
en dat nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door
Vlaardingen. Gelukkig was het meestal ook gezellig druk.
Soms wel wat rumoerig maar met zoveel mensen is dat niet
zo gek. Veel bezoekers komen bijna dagelijks, voor hen is het
toch nog steeds een soort huiskamer waar men elkaar kan
ontmoeten, samen spelletjes kan doen, de krant kan lezen en
met gratis wifi de mobiele telefoon makkelijk kan gebruiken.
Veel gasten komen hun post in het aanloophuis ophalen.
Via Stroomopwaarts krijgen mensen die ‘adresloos’ zijn een
briefadres in het aanloophuis waar zij hun post kunnen komen
ophalen. Onder de gasten is een aantal mensen dat in de
nachtopvang De Elementen in Vlaardingen verblijft en overdag
gebruik maakt van de opvang in het Activiteiten Centrum (AC)
van de Pameijer en/of in het aanloophuis komt. Er is een grote
groep Somalische mannen en een enkele Somalische vrouw
die zeer regelmatig in het aanloophuis zijn. Zij zijn goed in het
Domino spelen en hebben daar veel plezier bij.
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Soms wel wat te luid zodat de andere gasten daar last van
hebben maar regelmatig wijzen de vrijwilligers erop dat er
meer gasten zijn in het aanloophuis die het graag rustig
houden. Een enkele keer gaat er echt iets mis en dan krijgt
deze bezoeker een waarschuwing dan wel een verbod om het
aanloophuis te bezoeken voor een bepaalde tijd. Daarbij lichten
we de wijkagent en het AC altijd in. Gelukkig gebeurt dat
zelden. Wel hebben we contact met de wijkagent als er vragen
zijn rondom gasten. Onder de bezoekers zijn verder mensen
uit Eritrea, Syrië, Turkije en Irak maar ook veel mensen uit
Vlaardingen. Mensen die thuis wonen en graag gezelschap
opzoeken, mensen met weinig sociale contacten, mensen met
schuldenproblematiek en mensen met een psychische
aandoening. Veel liters koffie en thee worden er geschonken
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en niet te vergeten heel veel koekjes worden er gegeten.
Voor de vrijwilligers is het vaak hard doorwerken. Door de
drukte moet er steeds koffie en thee geschonken worden,
post opgehaald, kopjes worden afgewassen en daardoor is
het soms lastig om een praatje met de gasten te maken.
Toch wordt dat wel geprobeerd. Doordat veel vrijwilligers al
langer werken in het aanloophuis, kennen ze de gasten
redelijk goed en weten ze ook wat speelt bij hen. Hoewel er
veel vrijwilligers zijn, is het toch altijd een uitdaging om
het rooster vol te krijgen. Door ziekte van vrijwilligers, ziekte
van hun kinderen/partners, ouderdomsklachten, of doordat
vrijwilligers weer betaald gaan werken, enz. is het van
groot belang om steeds weer op zoek te gaan naar nieuwe
vrijwilligers.
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Maaltijden

Briefadres

Tot 2017 hadden we in het aanloophuis twee zondagen per
maand waarop iets te eten was. Een keer soep en een keer een
maaltijd. In de loop van 2017 was er op alle zondagen iets te
eten; dan weer pannenkoeken en dan weer tosti’s. Deze laatste
twee worden vaak klaargemaakt door een Syrische vrijwilliger
met hulp van een behulpzame Somalische bezoeker. Het zijn
drukke zondagen en altijd gaat het eten helemaal op.

Het aantal briefadressen nam in de loop van het jaar weer toe.
Eind december was het aantal ongeveer 50. Het briefadres
zorgde dus voor veel aanloop. Totaal kwamen er 2947 mensen
om hun post op te halen. (gemiddeld 8 per dag). Een briefadres
kan niet bij het aanloophuis worden aangevraagd. Stroomopwaarts beoordeelt of er iemand voor een briefadres in
aanmerking komt. Als er een briefadres wordt toegewezen,
moeten de mensen regelmatig hun post komen ophalen.
De meeste mensen doen dat redelijk goed maar als ze dat
niet doen dan kunnen ze hun briefadres verliezen en moeten
ze de hele procedure van het aanvragen van een briefadres
weer opnieuw gaan beginnen. Het is daarom belangrijk dat de
vrijwilligers goed bijhouden wie zijn of haar post komt ophalen.
Bijna dagelijks komt er een stapel post die over de vele
mappen moet worden verdeeld. Een secuur werkje dat tijd
vergt en dat hebben de dienstdoende vrijwilligers niet altijd
door de drukte in het aanloophuis. Ook dit jaar kwam er
een vrijwilliger trouw tweemaal in de week om deze stapels
post op alfabet te selecteren en in de mappen te stoppen zodat
de post makkelijk teruggevonden kan worden als die wordt
opgehaald. Als er nieuwe mensen komen met formulieren voor
een briefadres, dan moeten die getekend en gestempeld
worden door onze vrijwilligers en natuurlijk ook aangetekend
worden. De post en de formulieren liggen in de achterruimte
en de vrijwilligers lopen dus zeer regelmatig naar deze
achterruimte om post op te halen of de formulieren in te
vullen. Om de twee weken komt een medewerkster van
Stroomopwaarts de adressen controleren waardoor de lijst
altijd up-to-date is.

Feestdagen
Het aanloophuis is op alle dagen open dus ook met de
feestdagen. Vooral in december is het altijd ontzettend druk.
Er zijn dan heel veel gasten, maar gelukkig zijn er ook heel
veel goede gevers die allerlei spullen en lekkers komen
brengen voor de gasten. Een vertegenwoordiger van Rotary
bezorgde rugzakjes met allerlei eetbare spullen erin. We
mochten bij bakker Herweijer weer tegen sluitingstijd voor
de Kerst restanten ophalen en dat was weer heel veel:
kerststollen, kersttimpen, stolstukken, eierkoeken, broodjes,
enz. Van de groenteboer in de Loper ontvingen we heerlijke
salades die over waren. Op beide kerstdagen was er muziek.
De familiegroep JUN trad traditiegetrouw Eerste Kerstdag
weer op en dat was zoals altijd een feest. Tussen de optredens
door werd soep geserveerd met belegde broodjes en kerstlekkers. Op Tweede Kerstdag werd er ook muziek gemaakt
en was er nog genoeg lekkers te eten. Zelfs in de week na de
kerst konden de gasten nog genieten van de heerlijke
kerststollen. Met oud en nieuw waren er volop oliebollen die
deels in het aanloophuis waren gebakken maar die ook door
particulieren waren gebracht en veel ander lekkers en ook dat
lieten de vele gasten zich goed smaken. Met dank aan alle
vrijwilligers die zich deze dagen hebben ingezet om het voor
de gasten mooie feestdagen te laten zijn. Allemaal heerlijk en
de goede gevers hartelijk bedankt!
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Vrijwilligers
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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 de woensdag, donderdag
en vrijdagochtend vanaf 11.00 uur. Tussen de middag zijn we
dan van 13.45-14.15 uur gesloten. Er is daarom een groot
aantal vrijwilligers nodig. In januari en februari is weer een
basistraining gehouden voor zes nieuwe vrijwilligers.
De training bestaat uit een zaterdag en vier avonden waarbij
gesproken wordt over gastvrijheid, communicatie, leiding
geven en samenwerking. In 2017 zijn vier vrijwilligers gestopt,
twee omdat ze na jaren in het aanloophuis gewerkt te hebben
ander vrijwilligerswerk wilden gaan doen, een vrijwilliger
omdat ze het niet kon combineren met haar werk en een
andere vrijwilliger omdat zijn krachten hem in de steek lieten.
Heel jammer maar dat hoort er ook bij. Een vrijwilligster
van het eerste uur is begin 2017 overleden. Voor haar hebben
we in het gedenkboek een ‘gedachtenis’ geschreven. Twee
vrijwilligers werden tijdens de nieuwjaarsreceptie in het
zonnetje gezet omdat ze al tien jaar meewerkten. Zij ontvingen
een cadeau en een prachtig boeket bloemen. In 2017 zijn twee
nieuwe vrijwilligers, een Syrische man en een Somalische
vrouw, aan de slag gegaan die ook zo beter de Nederlandse
taal kunnen leren. Zij draaien boventallig mee.

Vrijwilligersavonden
Op de vrijwilligersavonden kwamen er gemiddeld 25
vrijwilligers. Het zijn avonden waarop het onderlinge contact
van belang is. Voor de pauze wordt er meestal voorlichting
gegeven over een andere organisatie waar het aanloophuis wel
eens mee te maken kan hebben en na de pauze worden vooral
huishoudelijke onderwerpen besproken.
In 2017 hebben we de volgende onderwerpen besproken op de
vrijwilligersavonden:
- Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland
Maria Kluin, teamleider van Vluchtelingenwerk, heeft
uitgebreid verteld over het vluchtelingenwerk en over het
beleid in Vlaardingen. Hoe de vluchtelingen met een
status in Vlaardingen worden opgevangen en wat er van
hen verwacht wordt.
- Maatschappelijke opvang De Elementen
Mariëlle de Nie, teamleidster in de Elementen, heeft ons
ingelicht over haar werk in de Elementen. Wie worden er
opgevangen, waar moeten de mensen aan voldoen en hoe
wordt er gewerkt.
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- Gesprek met elkaar over het reilen en zeilen in en van het
aanloophuis
In de loop van het jaar bleek een enkele vrijwilliger moeite
te hebben met de toegenomen drukte en de veranderende
groep bezoekers. Het bestuur ontving daarover twee brieven.
Naar aanleiding daarvan is een vrijwilligersavond georganiseerd speciaal om over deze zaken met elkaar te kunnen
praten. In vier groepen werden de volgende vragen behandeld:
Waar haal je de meeste voldoening uit bij je werk in het
aanloophuis; waar heb je moeite mee in het contact met de
gasten en waar heb je verder nog last van bij je werk in het
aanloophuis. Na de inventarisatie werd er nagepraat over hoe
we met de diverse opmerkingen omgaan. Als antwoord op de
diverse opmerkingen, heeft het bestuur een brief geschreven
en de huisregels zijn wat aangepast.
- Stroomopwaarts / briefadres
Petra Westerdijk, inkomen consulent en verantwoordelijk voor
daklozen, vertelde over het beleid van Stroomopwaarts ten
aanzien van het briefadres, wie hiervoor in aanmerking komt,
waarom mensen hun briefadres verliezen, enz. Ze gaf het
aanloophuis complimenten over de rustige sfeer en de mooie
inrichting. Petra komt om de twee weken naar het aanloophuis
om de briefadressen te controleren.

Uitje naar Apeldoorn
Dit jaar zijn we met 27 vrijwilligers met de bus op bezoek
geweest bij aanloophuis ‘De Herberg’ in Apeldoorn. In De
Herberg werden we enthousiast verwelkomd met koffie
en gebak. Een leuk bezoek met een positief verhaal van de
voorzitter van de Herberg en een aantal inspirerende en
herkenbare verhalen van twee enthousiaste vrijwilligers.
Daarna zijn we naar Paleis het Loo gereden waar we van een
uitgebreide lunch konden genieten en daarna het paleis en
de tuin konden bezoeken. Een heel gezellig uitje.

Lunch in de Vreemde Vogel in Vlaardingen.
Afgezien van het jaarlijkse uitje was er voor de vrijwilligers
dit jaar ook een lunch in de Vreemde Vogel in Vlaardingen
georganiseerd. Ruim 40 vrijwilligers meldden zich en de lunch
werd heel erg gewaardeerd door alle aanwezigen. Iedereen
was het er over eens dat het voor herhaling vatbaar is.

In Aanloophuis
‘De Herberg’

Bij Paleis
het Loo
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Bijzondere
activiteiten

Crea-ochtend

Servicepunt Vrijwilligers

Op de vrijdagochtend is er in de achterruimte een creatieve
groep bezig. Gelukkig was de leiding van de crea ochtenden
weer op orde en de gasten die graag de crea ochtenden
bezoeken hebben onder deze deskundige leiding weer heel
mooie en creatieve dingen gemaakt. Op de laatste vrijdag voor
de zomervakantie waren de gasten van de crea uitgenodigd
voor een lunch bij MOM (Maaltijden Op Maandag) en dat werd
een heel gezellige bijeenkomst. Later hebben andere gasten
ook bij MOM gegeten en dat werd zeer gewaardeerd.

Via het servicepunt vrijwilligers melden zich zo nu en dan
nieuwe vrijwilligers aan. Er volgt dan een intakegesprek om
te zien of het een geschikte kandidaat is. Soms zijn er te
grote taalproblemen of moeten mensen vanuit de uitkering
meer uren als vrijwilliger werken dan wat bij het aanloophuis
gebruikelijk is. Verder zijn via het servicepunt de vrijwilligerspassen verspreid en een aantal vrijwilligers heeft gebruik
gemaakt van de uitnodiging van het servicepunt om als
‘Sterren van de stad’ een film bij te wonen in de bioscoop
in Vlaardingen. Op uitnodiging van het servicepunt zijn we
aanwezig geweest bij een coördinatorenoverleg in de
Stadsgehoorzaal.

23 jarig bestaan
We vierden dat op 11 maart met allerlei lekkers bij de koffie en
thee.

Mantelzorg café
Op de tweede dinsdagochtend van de maand is er Mantelzorg
café in het aanloophuis. Dit wordt georganiseerd door de
mantelzorgconsulente van Minters. Een ochtend waar mantelzorgers even niet hoeven te zorgen maar verwend worden.
Vaak is er een bepaald thema en diverse organisaties komen
informatie geven over belangrijke zaken.

Buurtcirkel
Regelmatig maakt de buurtcirkel, opgezet door de Pameijer,
gebruik van het aanloophuis om met een aantal mensen bij
elkaar te komen voor contact. De mensen van de buurtcirkel
hebben op ons verzoek heerlijke hapjes klaargemaakt voor
de Nieuwjaarsreceptie in het aanloophuis.

Werk van de
Crea-club
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Contacten
Een aantal organisaties meldde zich in het aanloophuis voor
kennismaking of informatie. Een medewerkster van het Leger
des Heils bracht in kaart welke organisaties actief zijn in
Vlaardingen om zo hun cliënten nader te informeren. Het was
een uitgebreid en leuk gesprek.
Met twee medewerkers van ViB (Vlaardingen in Beweging)
werd gesproken over eventuele activiteiten voor de bezoekers.
Afgesproken werd dat er informatie komt over de diverse
activiteiten van ViB.
- Gemeente Vlaardingen
Via de gemeente is door het team van AC een peukentegel
geplaatst bij het bankje langs de haven aan de overkant.
Een aantal gasten staat regelmatig te roken bij de voordeur
en op deze manier wordt geprobeerd deze mensen te bewegen
bij het bankje te gaan roken. Regelmatig worden deze gasten
gevraagd om niet voor de deur te staan roken want dat geeft
een drempel voor eventuele nieuwe bezoekers.
In juli woonden we een conferentie over
armoede bij in de ‘Windwijzer’ die door de
gemeente Vlaardingen was georganiseerd.
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In december is de burgemeester op bezoek gekomen. De
uitnodiging was al direct bij haar aantreden de deur uitgegaan
en uiteindelijk kwam ze in december. Ze heeft met veel
bezoekers kennis gemaakt en ook met de crea groep. We
hebben een goed gesprek met haar gehad en veel informatie
gegeven over het aanloophuis. Een gast kwam vragen om een
opritje om makkelijker het aanloophuis binnen te komen met
een scootmobiel of rollator en binnen een week was het opritje
gemaakt. Hier waren we erg blij mee want eerdere aanvragen
om een opritje waren niet gehonoreerd.
- Netwerk DAK
Netwerk DAK is een overkoepelende organisatie voor
aanloophuizen en organiseert regio-overleggen en een
landelijke dag. De landelijke dag werd georganiseerd in
Haarlem in de Doopsgezinde kerk en het thema was “Dealen
met het wij-zij denken” over polarisatie in aanloophuizen.
De lezing werd gehouden door Bart Brandsma en was zeer
leerzaam en interessant. In november zijn twee bestuursleden
van het netwerk DAK bij het aanloophuis op bezoek gekomen.
Met het bestuur en een paar vrijwilligers werd uitvoerig
gesproken over de knelpunten, over motivatie, organisatie en
vrijwilligers. Een verhelderend gesprek voor iedereen en
later ontvingen wij van hen bericht dat zij erg onder de indruk
waren van onze organisatie.
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Bezoek bewoners Callenburgstraat
Ter ere van het jubileum van 135 jaar Callenburgstraat
was bedacht door een kerngroep om een culturele fietstocht
te houden langs allerlei organisaties die in de Oostwijk werkzaam
zijn. Het aanloophuis kreeg op 25 november bezoek van 15 mensen
waarna een kennismaking en leuke gesprekken volgden. Menigeen
was nog nooit in het aanloophuis geweest.
We kregen later het volgende bedankje:
“In De Groene Luiken ontdekten we, dat het er een heel gezellig
vertoeven is in de sfeervolle ruimten. Iedere dag zetten vrijwilligers
zich in, voor een luisterend oor, een kopje koffie, thee voor mensen
die een rustpunt op de dag nodig hebben.

De ruimte in het aanloophuis blijft hetzelfde, maar het is
steeds weer verrassend hoe de uitstraling verandert bij
de wisseling van een expositie. Dit doen we dan ook elke zes
weken. Verrassend is het ook hoeveel mensen er met
schilderen, foto’s of andere technieken kunstzinnig bezig zijn.
Alle exposanten van het afgelopen jaar exposeerden voor de
eerste keer in het aanloophuis. Voor onze bezoekers, maar ook
de vrijwilligers levert het wisselende “behang” aan onze
muren uiteraard gesprekstof op en dat is uiteraard het doel
van de missie. Eén van de prikkels om met elkaar over een
onderwerp te praten!

Exposities

In mei hebben we meegedaan met de open-atelierroute.
Een mooie gelegenheid om Vlaardingers kennis te laten maken
met ons aanloophuis. Dit geldt ook voor de opening van
exposities.
Vijf exposanten hebben een opening gehouden. Een feestelijke
start van de expositieperiode en meerwaarde voor het
aanloophuis is, dat er “vreemde eenden in de bijt” komen en te
horen krijgen wat voor positieve dingen er achter deze voordeur plaatsvinden.
De exposities hebben 416 bezoekers opgeleverd.

Ook wij werden warm onthaald en gingen wijzer de deur uit.
Daarvoor hartelijke dank”
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De expositiecommissie bestaat uit drie leden en
er zijn twee mensen voor de achtervang.

Werk van
Arjen Korpershoek
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De volgende exposanten hebben in het aanloophuis
geëxposeerd:
23/1 - 6/3
		

Ad van Ree: met figuratieve en abstracte
schilderijen in acryl;

6/3 - 18/4
		

Adriaan Soeteman: figuratieve schilderijen
in olieverf en de Piëta;

18/4 - 22/5
Monique van Putten: gemengde technieken
		in acryl;

Naast de regelmatige advertenties in Groot Vlaardingen is het
Aanloophuis ook te vinden op Vlaardingen 24 en op Facebook.
Er wordt geprobeerd om daarop regelmatig stukjes over het
reilen en zeilen in het aanloophuis te publiceren.

Publiciteit

In de loop van het jaar is de website www.degroeneluiken.nl
door de webmaster aangepast aan de nieuwe huisstijl.
Het jaarverslag over 2016 is in digitale vorm naar diverse
organisaties en instellingen gestuurd en naar degenen die
eerder hadden aangegeven het jaarverslag in digitale vorm
te willen ontvangen.

22/5 - 3/7
Arjen Korpershoek en John Laurens:
		
portretten en surrealistische werk in acryl
		en olieverf;
3/7 - 14/8
Schildersgroep van Deborah Persijn:
		figuratief werk;
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14/8 - 25/9
		

Wim van Kllnk: realistische afbeeldingen en
stillevens in olieverf;

25/9 - 6/11

Schildersgroep Lia Schäfer: aquarellen;

6/11 - 18/12

Violijn: figuratieve aquarellen;

18/12 – 29/1

Ilona Bruins: verhalen in stof.

Werk van
Ilona Bruins

Werk van
Schildersgroep
Lia Schäfer
21

Financieel
verslag

Toelichting op de exploitatie 2017, begroting
2018 en balans per 31-12-2017
Exploitatieresultaten over 2017
De participatiebijdrage (ontvangen van de RK-kerk),
de reguliere subsidie (van de Gemeente Vlaardingen) en de
bijdrage van de Vriendenstichting liggen op hetzelfde niveau
als vorig jaar. De overige posten aan de inkomenskant tonen
een dalende tendens. Hadden we vorig jaar nog een aantal
incidentele bijdragen en overlopende posten van het jaar
daarvoor, in 2017 moesten we helaas een totaal tekort noteren
van bijna 2500 Euro.
De uitgaven in 2017 zijn ten opzichte van 2016 behoorlijk
gestegen. Uiteraard geldt dat voor de huishoudelijke kosten,
met name kosten voor koffie, thee etc. en voor de schoonmaak
stegen. Dat hangt samen met opnieuw een flinke toename
in het aantal bezoekers. Ook voor publiciteit werd meer
uitgegeven, gedeeltelijk eenmalig in verband met het aanpassen van de internetsite aan de nieuwe huisstijl die in 2016 werd
ontwikkeld. Verder werd in het najaar het meubilair opnieuw
gedeeltelijk vernieuwd en gereviseerd en waren er andere
eenmalige kosten voor onderhoud en nieuwe sloten.
Al met al dus een behoorlijk tekort.
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Balans per 31 december 2017
De balans spreekt voor zich. De financiële positie is nog wel
gezond en het kapitaal, inclusief reserves, bevindt zich op een
redelijk niveau. Maar omdat het tekort ten laste komt van het
vermogen, is het belangrijk dat we volgend jaar niet opnieuw in
een verliesgevende situatie belanden.

Balans aanloophuis 31-12-2016 en 31-12-2017
AKTIVA
TRIODOS
Bankrekening
Vriendenst**
Tekort

2016
562
33250
1000

2017
528
28200
2400
2195

2016 2017
PASSIVA
17055 17868
Kapitaal
2500 2750
Reservering jubileum
Reservering inventaris + onderhoud 3500 2750
2825 3000
Training vrijwilligers*
6100 6250
Huur 2017*
705
Huur extern*
2832
Overschot

Totaal

34812

33323

Totaal

** nog te verrekenen

34812 33323

* nog te betalen
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Begroting voor 2018
Al eerder is door de Gemeente besloten om de subsidie aan
het aanloophuis structureel te verhogen naar € 29.000,-.
Daarmee is er een belangrijke financieringsstroom gegarandeerd. De verwachting is dat de participatiebijdrage op
hetzelfde niveau blijft als in 2017.
Er bestaat een regeling waardoor instellingen als het
aanloophuis zijn vrijgesteld van energiebelasting. Verwacht
wordt dat teruggave daarvan zowel over 2017 als 2018 zal
worden ontvangen.

De uitgaven voor de huishoudelijke kosten zullen naar
verwachting toenemen; de publiciteitskosten kunnen wat dalen
evenals de kosten voor inventaris en groot onderhoud. Er is
vooralsnog voldoende reserve opgebouwd, dus is daarvoor
geen bijdrage in 2018 gepland. De overige uitgaven blijven naar
verwachting globaal op hetzelfde niveau.
Om de begroting sluitend te maken, zal opnieuw een beroep
worden gedaan op de Vrienden van de Groene Luiken.

Aanloophuis exploitatie 2017, begroting 2018
realisatie
2017

begroting
2018

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

2300
2400
29000
147
86
0
325
2914
2195

2300
2400
29000
50
100
600
300
3000
0

Totaal

39367

37750

BATEN
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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
Reservering t.b.v. jubileum

realisatie
2017

begroting
2018

6250
2488
537
316
11800
628
2914
2644
778
263
8419
1545
285
250
250

6250
2600
600
450
13000
650
3000
2750
800
450
6200
500
500
0
0

39367

37750
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Bestuur

Eén van de bestuursleden heeft helaas, vanwege zijn
gezondheid, afscheid moeten nemen van het bestuur. Omdat
hij de vertegenwoordiger vanuit de vrijwilligers was, is gezocht
naar een vervanger. Het bestuur is gaan zoeken naar een
achterwacht voor de coördinator en de roosteraar in geval er
vervanging nodig is vanwege bijvoorbeeld ziekte. Er is helaas
nog niemand gevonden.
Verder heeft het bestuur zorgen over de invulling van het
rooster. Vrijwel elke maand kwam het voor dat er teveel open
plekken waren. Een aantal bestuursleden is soms ook dienst
gaan doen om deze open plekken in te vullen. Het blijkt
lastiger te zijn om nieuwe vrijwilligers te vinden. Misschien dat
er in de toekomst maatregelen nodig zijn om het aanloophuis
open te houden. Er wordt actief naar vrijwilligers gezocht.
In 2018 hoopt het bestuur dat er digitaal ingeroosterd kan gaan
worden door de vrijwilligers.

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: 			
Penningmeester:
		
Secretaris: 			

Ineke Nieuwstraten
Kees Clement
Cobi Nieuwstraten

Overige bestuursleden
Teun Goedknegt, Frans v.d. Akker, Jaap van Duijvenbooden
en Coby Penning
Coördinatie vrijwilligers		
Anneke v.d. Graaf en 		
Jacqueline du Mortier

Webmaster website
Anja Hoogewerff

Ondersteuning coördinatoren en training vrijwilligers
Rob van Herwaarden
Samenstelling van de werkgroep expositie
Afke Boot, Ada en Rob Pellearts
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