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De blik van 
buiten

Gasten 
Een bonte galerij
Bij het lezen van voorgaande “blikken van buiten”, lees  
ik steeds over de warmte in het aanloophuis. Die warmte 
ervaar ik ook als ik binnenstap. Zelfs wanneer de kachel  
het laat afweten, word je warm ontvangen door de  
dienstdoende vrijwilligers en ook door de aanwezige gasten. 
Behalve de koffie met het koekje, het praatje, de post  
en vooral het luisterend oor, is ook de steeds wisselende 
expositie voor mensen een reden om eens aan te lopen.

Eenmaal binnen ben ik niet alleen getuige van de  
schitterende kunstwerken aan de muur, maar ervaar ik ook 
en vooral de bonte expositie van de aanwezige menselijke 
portretten, stuk voor stuk kunstwerken uit het atelier van 
het leven! Bij het ene portret straalt blijdschap ervan af,  
bij een ander de zorgen en de zwaarte van het bestaan, bij 
een derde de hoop en verwachting dat het allemaal beter  
zal worden en bij weer een ander de berusting dat het leven 
nu eenmaal komt zoals het komt. Stuk voor stuk worden 
deze portretten echter gekleurd door de warmte van het 
gezelschap in De Groene Luiken, een oase in de dagelijkse 
tocht door een wereld die soms meedogenloos onbegrijpelijk 
en soms ronduit vijandig is. 

Het komen en gaan van al deze portretten van gasten 
en vrijwilligers maakt De Groene Luiken tot meer dan een 
statische expositie. Het is veel meer een tableau vivant 
waarin het goed toeven is. Een plek waar ik graag binnenloop 
en mijn kleurtje aan toevoeg!

Arjen van Duijvenbooden (sinds kort mede-coördinator van 
de vrijwilligers)

In 2019 vonden er meerdere speciale gebeurtenissen plaats  
in het aanloophuis. Het was het jaar waarin we het 25-jarig 
jubileum op 11 maart 2019 vierden maar ook het jaar waarin  
er een grote opknapbeurt van het aanloophuis plaatsvond.  
Al met al was dat erg druk maar desondanks is het weer gelukt 
om er elke dag voor onze gasten te zijn. Het aanloophuis blijft 
voor veel mensen nog steeds een ‘huiskamer’ waar het  
goed toeven is. Waar men vrienden ontmoet, een luisterend 
oor vindt, dagelijks een krantje kan lezen, een spelletje  
kan doen of gewoon even kan bijkomen van alle drukte buiten, 
met elke zondag wat lekkers te eten. Gelukkig bleef 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 en tussendoor voor de vele 
gasten die hun post komen ophalen ook nog tijd te vinden. 
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Aantal bezoekers 
In totaal kwamen er 19.889 bezoekers: dat is gemiddeld 
ongeveer 50 bezoekers per dag. Dit was meer dan vorig jaar 
(18.974) terwijl het aanloophuis in een aantal maanden  
minder open was. Normaal zijn de openingstijden elke dag van 
14.00 – 17.00 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag van 
11.00 – 13.45 uur en van 14.15 – 17.00 uur. Van juni t/m septem-
ber was het aanloophuis alleen in de middag geopend van 
13.00-16.00 uur. In november waren de gasten  weer op 
woensdag- en donderdagochtend welkom maar moesten  
we besluiten om de vrijdagochtend nog dicht te blijven.  
Dit werd veroorzaakt door krapte aan vrijwilligers.
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Maaltijden
Zondag blijft de drukste dag. Dat komt omdat er op zondag 
altijd iets te eten is 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 restanten van maaltijden of lunches die elders werden 
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, waaronder 
vrijwilligers van Syrische en Somalische afkomst, die voor 
heerlijke soepen en maaltijden zorgen voor heel veel mensen.

Feestdagen
December is traditiegetrouw de drukste maand. Veel gasten  
en ook veel goede gevers die spullen en lekkernijen voor  
de gasten kwamen brengen. Vooral tegen de Kerst was het  
een drukte van belang. De Rotary bracht weer een aantal 
gevulde rugzakjes om uit te delen aan gasten en deze werden 
in dank aanvaard. Op oudejaarsdag kwam zoals gebruikelijk 
een buurtbewoner vijftig vers gebakken oliebollen brengen. 
Via de voedselbank werden allerlei overschotten aan  
chocoladeletters, kruidnootjes en koeken gebracht. Alle gulle 
gevers nogmaals hartelijk bedankt namens de vele gasten.  
Op beide kerstdagen was er muziek met op Eerste Kerstdag 
weer een feestelijk optreden van de ons bekende familiegroep 
JUN. Op Tweede Kerstdag verzorgde Ed Boender de muziek. 
Tussen de optredens door werd soep geserveerd met belegde 
broodjes, plakken kerststol en ander lekkers. Op beide dagen 
mochten we ruim 100 gasten verwelkomen. Het is soepel 
verlopen dankzij de hulp van 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
In de loop van het jaar kwamen er steeds meer mensen  
bij voor een briefadres. Aan het eind van het jaar was  
het aantal ingeschreven briefadressen gestegen tot 120!  
Via Stroomopwaarts krijgen mensen een briefadres bij het 
aanloophuis als zij zonder woonadres toch hun post willen 
ontvangen. Stroomopwaarts beoordeelt of mensen daar 
aanspraak op kunnen maken. Als de mensen een briefadres 
krijgen toegewezen, moeten er ook in het aanloophuis  
formulieren worden ondertekend.

Na de inschrijving is het de bedoeling dat men regelmatig post 
komt ophalen. Bijna elke dag worden er enorme stapels  
post gebracht  die alfabetisch in de mappen in de afgesloten 
achterruimte moet worden opgeborgen. Om de twee weken 
komt een medewerkster van Stroomopwaarts de adressen 
controleren. Voor de vrijwilligers gaf het al met al heel  
veel extra werk. Als een bezoeker met een identiteitsbewijs 
naar zijn post vraagt, moet er in de achterruimte worden 
gekeken of er post is. Belangrijk is verder dat goed genoteerd 
wordt dat iemand voor de post geweest is. In de tweede helft 
van 2019 hebben we bij Stroomopwaarts en de Gemeente  aan 
de bel getrokken en zijn we met hen in gesprek geweest  
omdat de vrijwilligers er nauwelijks meer aan toekwamen om 
met de bezoekers een gesprek aan te gaan of een luisterend 
oor te bieden. Hopelijk wordt er in 2020 een oplossing 
gevonden. In totaal werd er in 2019 ruim 4300 keer post 
opgehaald terwijl dat in 2018  3130 keer het geval was. 
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Tijdens ons jubileumjaar hebben we als cadeautip geopperd 
dat er vanwege ons 25-jarig jubileum wel 25 vrijwilligers bij 
mochten komen. Aan het eind van het jaar hebben we moeten 
constateren dat het er geen 25 waren maar wel 16 en dat is 
toch een heel mooi resultaat. Er zijn veel vrijwilligers nodig om 
alle dagdelen te ‘bemensen’. Gelukkig meldden zich door het 
jaar heen nieuwe vrijwilligers aan. De trainingen voor de 
vrijwilligers vonden in januari met vijf deelnemers plaats en  
in september met acht deelnemers. Het was hard nodig dat  
er versterking kwam want binnen de groep van de vrijwilligers 
zijn er altijd een paar die voor korte of langere tijd helaas  
niet mee kunnen werken vanwege medische klachten en ziekte 
of ziekte binnen hun eigen kring. Nieuwe vrijwilligers draaien 
vaak al een tijdje boventallig mee. In 2019 is een aantal 
vrijwilligers gestopt. Vijf vrijwilligers vanwege medische 
klachten en/of ouderdom en een vrijwilliger is overleden.  
Twee vrijwilligers zijn ander vrijwilligerswerk gaan doen.

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. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie werden twee vrijwilligers in het 
zonnetje gezet vanwege 20 jaar trouwe dienst. Met een cadeau 
en een mooi boeket bloemen werden zij bedankt. 
Het rooster kan naar keuze handmatig of digitaal worden 
ingevuld door de vrijwilligers. De vrijwilliger die het invullen 
van het rooster coördineerde, heeft gedurende het jaar 
aangegeven ermee te willen stoppen. Gelukkig heeft inmiddels 
een nieuwe roosteraar zich aangemeld. 

Vrijwilligersavonden
Op deze avonden komen gewoonlijk 20-25 vrijwilligers. We 
merken dat de belangstelling om deze avonden te bezoeken 
wat minder wordt en daarom hebben we besloten om als 
experiment het komende jaar op een ochtend bij elkaar te 
komen.

In 2019 zijn de volgende onderwerpen besproken op de 
vrijwilligersavonden: 

- Agnieszka van Maren
Coördinator van het Bondgenootschap Basisvaardigheden  
bij de Gemeente Vlaardingen legde ons uit wat er onder 
basisvaardigheden wordt verstaan en wat er ter versterking 
daarvan kan worden aangeboden.

- Informatie avond 
Op deze avond werd teruggekeken op het jubileum, werd  
de stand van zaken rond de campagne voor meer vrijwilligers 
besproken en de planning rond de verbouwing van het 
aanloophuis. 

- Radar
Radar is een stichting die gelijke behandeling bevordert  
en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting.  
Twee medewerkers gaven een training over cultuursensitief 
werken en over discriminatie. 

Vrijwilligers
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Uitje naar Culemborg
Vorig jaar was de bus te groot en gingen er minder vrijwilligers 
mee. Dit jaar kozen we daarom voor een kleinere bus 
maar gingen er wel 26 vrijwilligers mee. Dit waren er meer 
dan vorig jaar.

Op 5 oktober werd een inloophuis in Culemborg bezocht, een 
locatie onderaan in een flatgebouw met veel minder bezoekers 
maar met net zulke gemotiveerde vrijwilligers als bij het 
aanloophuis. We werden gastvrij ontvangen met koffie en cake. 
Daarna gingen we naar het centrum van Culemborg voor de 
lunch bij een vestiging van ‘Brownies & Downies’ waar we 
genoten van een heerlijke en goedverzorgde high tea. In de 
middag kon er voor een stadswandeling worden gekozen maar 
ook voor een bezoek aan het Elisabeth Weeshuis Museum.  
De geslaagde dag werd afgesloten met een drankje in het 
museum.

Crea-ochtend
Met uitzondering van de zomermaanden 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. In juni kon zoals gebruikelijk weer door 
deelnemers van de creaclub en begeleiders geluncht worden 
bij MOM (Maaltijden Op Maandag). Ook de Crea-club had te 
kampen met een tekort aan vrijwilligers.

25-jarig jubileum
Het 25-jarig jubileum startte met de opening op 1 maart van 
een speciale expositie. 

Op 6 maart werd er feestelijk geluncht met alle vrijwilligers in 
restaurant ‘Jofel aan de Plas’ in Vlaardingen. De bezoekers 
werden in de maand maart getrakteerd op een speciaal door 
banketbakker Jan Boer gemaakt aanloophuiskoekje en 
genoten op 9 maart van een diner dat was gemaakt door de  
Lucas Cooking club. Het diner werd opgeluisterd met muziek 
van de muziekgroep JUN die speciaal een lied voor het 
aanloophuis had gecomponeerd. De festiviteiten werden op de 

12

Inloophuis 
Culemborg

Bijzondere  
activiteiten



14

jubileumdag van 11 maart afgesloten met een bijeenkomst 
tijdens openingsuren van het aanloophuis voor  
alle sponsors en donateurs die al die jaren in geld of in natura 
het aanloophuis gesteund hebben waarbij iedereen kon 
proeven van een taart die in de vorm van het aanloophuis was 
gemaakt door banketbakker Jan Boer. 

Het aanloophuis werd door de 
Maatschappelijke Kring Vlaardingen tijdens 
een bijeenkomst  in het aanloophuis  
gefeliciteerd met het 25-jarig jubileum. Het aanloophuis is  
lid van de MKV. Tijdens die bijeenkomst was ook burgemeester 
Annemiek Jetten aanwezig om haar bewondering voor het 
aanloophuis te tonen.

Lied bij het 25 jarig bestaan.  
Op de Ierse wijs van : Johnny I hardly knew yeh

Je kunt hier altijd binnengaan, haroe, haroe
Je mag er altijd binnen gaan, haroe, haroe
Je vindt daar dan een luist’rend oor
Want daar is tijd en gewoon ruimte voor
En je wordt er warm ontvangen dus ga er gewoon naar 
toe-oehoe

De Groene Luiken viert nu feest, echt waar, echt waar
Al 25 jaar paraat, geloof, me maar
Er komen daar gasten (van) wijd en van zijd
Die vinden gastvrijheid en krijgen nooit spijt
De vrijwilligers verwachten je, staan altijd voor je klaar

Je kunt er praten bij koffie of thee, haroe, haroe 
Of lekker zitten of luisteren, haroe, haroe
Je mijmert of droomt of je doet er een dut
Want je weet het niet meer of je voelt je zo flut
Maar je mag er zijn vergeet dat niet het komt je allemaal 
toe-oe

Een spelletje doen of lees een krant, dat kan, dat kan
Je zet er een boom op, rust wat uit, een heel goed plan
Wat is het toch mooi dat je aanlopen kunt
Je bent er zo welkom en het is je gegund
Ja een huis vol aandacht is er voor jou, daar droom je alleen 
maar van.

Dus nu vandaag het zilv’ren feest, haroe, haroe
Het huis barst uit haar voegen haast, wat noe, wat noe?
We wensen de luiken veel spirit en vuur
Met alle bezoekers voor heel lange duur
Ja nog vele jaren open huis, dat wensen wij haar toe-oe

15
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JUN
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Verbouwing
Het werd, na 25 jaar elke dag open te zijn geweest, tijd om  
het aanloophuis een grondige opknapbeurt te geven. Een 
nieuwe ruimere bar was nodig, net als nieuwe vloerbedekking, 
gordijnen, lampen en kussentjes. De balken op het plafond 
werden professioneel gereinigd en bleken bruin te  
zijn in plaats van zwart. Het plafond en de muren werden  
geschilderd. Het was onmogelijk om deze verbouwing  
plaats te laten vinden en het aanloophuis open te houden. 
Daarom hebben we tijdelijk onderdak gezocht en gekregen bij 
de Windwijzer. Iedereen moest natuurlijk even wennen maar 
het verliep allemaal prima. Omdat op zondag de Windwijzer 
niet beschikbaar was, konden de gasten op die zondagen naar 
het dagcentrum van de Pameijer op de Schiedamseweg.  
Door de uitstekende planning kon het aanloophuis na twee 
weken weer open en konden de gasten weer naar hun 
vertrouwde plek. Een paar werkzaamheden zijn daarna nog 
buiten openingsuren afgemaakt. Iedereen was zeer  
enthousiast over het resultaat van de verbouwing!

Wijkteam
Een medewerkster van het wijkteam kwam gedurende  
enkele maanden regelmatig bij het aanloophuis langs. Zij ging 
in gesprek met gasten en als zij deze mensen kon helpen, 
maakte zij direct een afspraak. Na een aantal maanden is er 
een evaluatiegesprek geweest en er is besloten om met deze 
bezoeken te stoppen omdat het niet echt veel meerwaarde 
had. Wel liggen er nu foldertjes in het aanloophuis waarin 
vermeld staat waar en wanneer het wijkteam spreekuur heeft. 

Mantelzorg café
Elke tweede dinsdag van de maand vond het Mantelzorg café, 
georganiseerd door de mantelzorgconsulente van Minters,  
in het aanloophuis plaats. Op deze ochtend werden mantel-
zorgers even verwend en kregen ze aandacht. Vaak werd kort 
informatie gegeven door diverse zorgaanbieders of andere 
organisaties. 

Buurtcirkel
Om de twee weken hield de Buurtcirkel  
van de Pameijer op donderdagmiddag/
avond weer een bijeenkomst in het  
aanloophuis. Soms dronk men alleen koffie 
met elkaar en een andere keer werd er 
eten gemaakt en met elkaar gegeten.  

Contacten
- Servicepunt vrijwilligers / KLIK
Met Klik was er regelmatig contact en ontvingen we hun 
berichten waarin cursussen worden aangeboden voor  
vrijwilligers en voor bestuurders. De coördinator is een paar 
keer naar een coördinatorenoverleg bij Klik geweest. Verder 
zijn er weer vrijwilligerspassen aangevraagd en ontvangen 
door de vrijwilligers. De vrijwilligers werden door Klik  
uitgenodigd, als “Sterren van de Stad”, om gratis naar de film 
te gaan. Een aantal vrijwilligers maakte van dit aanbod 
gebruik.Het aanloophuis was ook present op een door Klik 
groots opgezette vrijwilligersmarkt in de Margriethal in 
Schiedam. Gelukkig meldden zich daar een aantal nieuwe 

vrijwilligers bij de stand van het aanloophuis 
waaronder een vrijwilliger met ‘handige 
handjes’. Hij is voortvarend te werk gegaan 
om het aanloophuis in goede staat  
van onderhoud te brengen en te houden.
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Exposities
Elke 6 weken kwam een 
exposant op maandagochtend 
met zijn of haar werk 
verwachtingsvol naar de 
Groene Luiken omdat zijn of 
haar exposite zou worden 
ingericht. De ontvangende 

partij heeft die verwachting 
zeker ook. Uiteraard heeft 

de expositiecommissie een beeld 
van het werk, maar toch is er altijd 

weer de vraag: kunnen we er een mooie 
expo van maken. Regelmatig werd gedacht 

dat het deze keer niet zou gaan lukken. 
De maten van de werken zijn divers, de lijsten zijn 

verschillend, diverse technieken enz. De werken werden  
net zo lang verhangen totdat iedereen tevreden was met het 
resultaat. 

De diversiteit aan kunst gold zeker voor onze bijzondere 
expositie, die samengesteld was ter ere van ons 25-jarig 
bestaan. Een kleine 25 kunstenaars hebben een werk gemaakt 
aan de hand van één van de gedichten uit het gedichtenboekje 
dat uitgebracht was ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan.  
Dit was de enige opdracht en het leverde uiteraard een 
diversiteit aan werk op: sieraden, beeldjes, foto’s, etsen 
en schilderijen uitgevoerd in acryl of olieverf. Ook deze 
expositie was het bekijken waard en heeft weer nieuwe 
bezoekers in het aanloophuis opgeleverd.

Werk van Mieke de Goede
voor 25-jarig bestaan

- Gemeente Vlaardingen
Door de gemeente Vlaardingen zijn een  
paar bijeenkomsten georganiseerd voor 
de ambassadeurs van het project 
‘Vlaardingen Veerkracht’. De coördinator 
van de vrijwilligers van het aanloophuis  
is ook een ambassadeur van dit project.  
Om meer verbinding tussen diverse groepen mensen  
te bevorderen en hopelijk daardoor de eenzaamheid terug te 
dringen, heeft een aantal organisaties laten zien welke 
projecten zij daarvoor hebben bedacht. Het aanloophuis heeft 
met een kraampje op een kraampjesmarkt in het stadhuis 
gestaan. Op deze markt kon door gesubsidieerde organisaties 
aan wethouders en raadsleden getoond worden waar hun 
organisatie voor staat. Verder is deelgenomen aan het project 
‘Maatschappelijke Participatie’. Een enkele statushouder  
kon in het aanloophuis aan het werk om de taal te leren. Er is  
ook deelgenomen aan stadsbrede bijeenkomsten over hoe 
armoede terug te dringen in Vlaardingen en er zijn  
bijeenkomsten bezocht waarbij gesproken werd over een 
herijking van de beleidsvisie Sociaal Domein.

- Netwerk DAK
Via netwerk DAK, de landelijk 
overkoepelende organisatie  
voor aanloophuizen, werden we 
regelmatig ingelicht  
over diverse projecten voor 
aanloophuizen en werden  
we uitgenodigd voor zowel de regionale bijeenkomst als  
voor de landelijke netwerkdag in Den Bosch
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Er zijn 2 officiële openingen 
geweest. Sommige  
exposanten kozen er voor om 
aan hun bekenden door te 
geven, wanneer ze tijdens de  

openingstijden van het  
aanloophuis aanwezig zouden 

zijn.  Bezoekers zagen het huis  
dan in bedrijf en constateerden dan 

voor hoeveel mensen het een goede 
plek is om samen te vertoeven als je het wat 

minder getroffen hebt. Het leverde bijzondere 
reacties op: “We hebben genoten van je werk, maar we hebben 
meer aandacht besteed aan de bezoekers van het aanloophuis. 
Hartverwarmend wat daar wordt gedaan”. Een mooie 
‘bijvangst’ van de exposities. 
 
De expositiecommissie bestaat uit drie leden en er zijn twee 
mensen voor de achtervang.   

De volgende exposanten hebben in ons huis geëxposeerd:

7/1   -   18/2   Tinka Schilperoort en Heleen Boerkamp:  
  koeien in olieverf en realistische schilderijen
   in acryl;

18/2  -    1/4  Bijzondere expo in het kader van het 25-jarig  
  bestaan van het aanloophuis; 

1/4    -   3/6  Lilian Gorissen en Pia Molhoek: foto’s;

24/6   -   5/8    Ilonka Kiss: verbeeldingen met hergebruikte  
  materialen;

5/8    -  16/9  Martha Fontijn: expressieve schilderijen in  
  olieverf;

16/9   -  23/10  Mieke de Goede: overzichtstentoonstelling  
  van haar werk in acryl;

2/10   -  9/12  David de Beer: foto’s;

9/12   -  20/1 Hymen van Keulen:  
  papier met gemengde technieken.

Werk van  
Lilian Gorissen en  
Pia Molhoek

Werk van  
Martha Fontijn
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Er werd via diverse media 
aandacht besteed aan het 25-jarig 
jubileum. In het kerkblad 
‘Onderweg’ verscheen een oproep 
voor vrijwilligers onder het motto 
‘Cadeautip: 25 nieuwe vrijwilligers’.  
Interviews werden gegeven aan 
omroep Wetering en omroep Vlaardingen. 
In het Waterweg deel van het Algemeen Dagblad 
verscheen een interview waarin werd opgemerkt:  
“Jarig aanloophuis De Groene Luiken vangt vele duizenden 
mensen op” en “Een luisterend oor voor iedereen”.

De vrienden van het museum Vlaardingen boden een gratis 
advertentie aan in hun blad Spil. 

Een kunstwerk van Jan van Dorp was in het tuintje van het 
Aanloophuis te bezichtigen tijdens een Kunst en 
Mensenrechtenwandeling van Amnesty International.

Het aanloophuis deed mee aan het thema  
‘Plekken van vertier’ op de Open Monumentendag van 
14 september. Hierbij werd apart aandacht besteed aan de 
historie van het pand. 

Werk van  
Jan van Dorp

Geboorte
Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren 
waar we ooit waren, is daar  
Maar staan we nu, vandaag in Vlaardingen
Mens die we zijn 
Welke kleur, taal, land maak niet uit  
Met dit recht zijn we geboren 
Dat moment mag niemand afnemen 
Behoud het
..... 
maak het kenbaar

Publiciteit
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In het kader van een wervingscampagne 
voor nieuwe vrijwilligers die door Bronja 
Nijk was opgezet en werd gesponsord 
door het Fonds Schiedam Vlaardingen, 
werd er door Britt Planken, een prachtig 
filmpje opgenomen in het aanloophuis 
waarbij gasten en vrijwilligers aan het 
woord kwamen. Dit filmpje is tijdens 
een aantal kerkdiensten getoond en is nog steeds te zien op 
onze website www.degroeneluiken.nl. Verder is er een nieuwe 
folder om vrijwilligers te werven, ontworpen en in gebruik 
genomen.   
 
Het aanloophuis is ook te vinden op advertenties in 
Groot Vlaardingen, Facebook en Vlaardingen 24.

Tot slot wordt er soms via een onverwachte weg aandacht aan 
het Aanloophuis besteed.
 
In het Waterweg deel van het Algemeen Dagblad verscheen 
het volgende artikel:

‘Politie betrapt Vlaardingse kinderen die collecteerden voor 
eigen frikandelbroodjes. De politie heeft vanmiddag drie 
Vlaardingse kinderen in de kraag gevat. De tieners collec- 
teerden zogenaamd voor het goede doel, maar kochten 
frikandelbroodjes en chocomelk van de opbrengst. Het ging 
om kinderen van 8, 9 en 10 jaar oud. De oudste kwam met het 
idee: volgens de politie had zijn school kort geleden een 
sponsorloop gehouden en zag hij dat daarmee ‘wel erg 
makkelijk geld te verdienen was’.

Ze sloegen toe nabij de Reigerlaan. Daar kwam het verhaal al 
snel in de WhatsApp-groep van de buurt terecht, waarna de 
politie de drie in de kraag vatte en naar huis bracht. “De 
ouders gaven aan een hartig woordje met hen te spreken”, 
aldus de politie.

De politie nam de broodjes en chocomelk in beslag en bracht 
alles naar aanloophuis De Groene Luiken.”
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BATEN 

Participantenbijdrage (R-K kerk) 
Vriendenstichting tbv activiteiten vrijw. 
Subsidies Gemeente Vlaardingen 
Rentebaten 
Div giften 
Retour energiebelasting 
Inkomsten koffiebusje 
Gift diaconie prot kerk 
Tekort

 
Totaal

realisatie 
2019

2300  
2400 

30290
15

198
436
137 

3456
611 

 
 
 

 
 

39843

begroting 
2020

2300 
2400 

30230
15 

200 
400 
150 

3500 
455 

39650

Stichting Aandachtscentrum
exploitatie 2019 en begroting 2020

Financieel  
verslag

Toelichting bij de exploitatie 2019, begroting 
2020 en balans per 31-12-2019
Onze min of meer vaste inkomsten, de subsidie van 
de Gemeente Vlaardingen, de participatiebijdrage van de 
Rooms Katholieke kerk en de bijdrage van de Vriendenstichting 
liggen ongeveer op gelijk niveau als vorig jaar en zullen naar 
verwachting ook komend jaar van gelijke omvang zijn.  
De bijdrage van de Vriendenstichting is gebruikt voor het 
jaarlijks uitje met de vrijwilligers, een lunch bij het 25-jarig 
jubileum en een feestmaal voor de gasten eveneens in het 
kader van het jubileum. De teruggave energiebelasting betreft 

realisatie 
2019

 
6500 
2392

649 
225 

11136 
630 

3456 
3388 

594 
216 

6587 
2250 
1210 
500 
110 

 
39843

begroting 
2020

6650 
2500 

700 
250 

12000 
700 

3500 
3500

600 
250 

6500 
1000
1000 

500 
0
 

39650

LASTEN

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 
Kosten jubileum  

het jaar 2019 en wordt ook weer in 2020 verwacht. De gift van 
de diaconie is bestemd voor de scholing van vrijwilligers.

De meeste uitgaven zoals voor huishoudelijke kosten (de 
grootste kostenpost) lagen ongeveer op hetzelfde niveau als 
vorig jaar. De kosten voor het jubileum zijn grotendeels betaald 
uit de daartoe in de afgelopen jaren opgebouwde voorziening 
zoals vermeld op de balans van vorig jaar. Naar verwachting 
zullen de meeste kosten voor volgend jaar weer op globaal 
hetzelfde niveau liggen. Ook voor het komend jaar resteert een 
klein tekort.
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Balans Stichting Aandachtscentrum  31-12-2019 

AKTIVA
TRIODOS
ASN 
Tekort
Nog te ontvangen van Stichting Huisvestiging
Ontvangen huur derde

Totaal

PASSIVA
Kapitaal 
Voorziening jubileum
Voorziening inventaris en onderhoud 
Nog te betalen training vrijwilligers
Nog te betalen huur
Te betalen huur derden aan Stichting Huisvesting
Betaalde OZB Stichting Huisvesting 

Totaal

2019
5637 

28500 
611 
559 

3300

38607

2019
18498 

500 
5750 
3500 
6500
3300 

559
 

38607

Balans per 31-12-2019
De balanspositie is t.o.v. vorig jaar ongeveer gelijk, met dit 
verschil dat een voorziening voor de viering van een volgend 
jubileum opnieuw zal worden opgebouwd. De post nog te 
betalen huur heeft betrekking op nog niet betaalde huur over 
2019. Daarnaast zijn bedragen ontvangen, respectievelijk
uitgegeven ten behoeve van de Stichting Huisvesting die nog 
moeten worden verrekend, maar die verder niet van invloed 
zijn op de vermogenspositie.

Namens de vrijwilligers is Petra de Man toegetreden  
tot het bestuur. Verder is contact geweest met  
Arjen van Duijvenbooden die, na een periode van oriëntatie, 
Anneke v.d. Graaf zal ondersteunen bij de coördinatie. 

Vrijwilligers van het aanloophuis in Tiel, waar we in 2018 waren 
geweest, brachten een tegenbezoek.

Op dinsdag 9 juli tekenden acht organisaties, waaronder de 
Groene Luiken, het Bondgenootschap Basisvaardigheden.  
In het Bondgenootschap verklaren de ondertekenaars het 
belangrijk te vinden dat alle mensen in Vlaardingen voldoende 
basisvaardigheden beheersen. Dit houdt in spreken, luisteren, 
lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en over 
voldoende digitale vaardigheden beschikken. De onderteke-
naars van het Bondgenootschap werken samen en zetten het 
onderwerp binnen hun organisatie op de agenda. 

In 2019 zijn er twee stagiaires geweest in het aanloophuis. Een 
in het kader van haar HBO-opleiding en een ander in het kader 
van een VMBO-maatschappelijke stage. Zij (Ebru) gaf haar 
mening als volgt: “Het is wel leuk om maatschappelijke stage 
te doen als je er wat van leert. Het is ook best leuk en goed om 
mensen er mee te kunnen helpen omdat sommige mensen  
ook echt hulp nodig hebben.Ik zou zeggen elk kind moet  
dit doen. Het is beter voor henzelf en de wereld word er ook 
beter van. Omdat je gewoon helpt en altijd als je iemand of  
iets helpt komt er op het einde wel iets dat mooi is dat jou zelf 
en diegene tegen over jezelf blij maakt”.

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

Overige bestuursleden:  
Teun Goedknegt, Frans v.d. Akker, Jaap van Duijvenbooden   
en Petra de Man 
       
Coördinatie vrijwilligers: 
Anneke v.d. Graaf.

Ondersteuning coördinatoren en training vrijwilligers: 
Rob van Herwaarden.

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

Webmaster website
Anja Hoogewerff.

En altijd als je iemand of iets helpt  
komt er op het einde  
wel iets dat mooi is  
dat jou zelf  
en diegene tegenover jezelf  
blij maakt.

Ebru
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