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De blik van 
buiten

Ik schrijf dit voorwoord voor het jaarverslag op een moment 
waarop we nog steeds volop te maken hebben met allerlei 
beperkingen vanwege de coronamaatregelen. Maar ook op 
een moment waarop er perspectief is op dingen die weer 
mogelijk worden. 2020 was een bijzonder jaar, waarin er 
vooral een heleboel niet mogelijk was. Voor Aanloophuis de 
Groene Luiken, waar bezoekers normaal gesproken graag 
komen voor een praatje of gewoon omdat ze even rustig met 
een kop koffie in een vertrouwde omgeving willen zitten en 
bijkomen, betekende dit dan ook een enorme uitdaging.  

Ik ben vol bewondering over de creativiteit en de flexibiliteit 
van de vrijwilligers die zich met hart en ziel hebben ingezet 
om dingen wél mogelijk te maken voor haar bezoekers.  
In maart kon nog net de 26e verjaardag van de Groene Luiken 
gevierd worden. Dat gebeurde met oliebollen die de gasten 
zo lekker vonden dat de kok het verzoek kreeg om ze  
een volgende keer vooral groter te maken. Vrij snel daarna 
moesten de luiken van de Groene Luiken sluiten voor  
bezoekers.  

Door een soort loket van 
een heus postkantoor  
in elkaar te timmeren bleef 
het mogelijk voor mensen 
om hun post te komen 
ophalen. Het gaat hier om 
mensen zonder een 
woonadres waarvoor de 
Groene Luiken via de 
gemeente een briefadres 
kan zijn. 

Omdat een groot gedeelte van de vrijwilligers van de 
Groene Luiken in de risicogroep voor corona valt, was het een 
behoorlijke puzzel voor de organisatie. Mijn complimenten 
voor de manier waarop dit allemaal is opgevangen. Des te 
meer omdat de vrijwilligers van de Groene Luiken zich extra 
hebben ingespannen om ervoor te zorgen dat de inloop 
voor een deel gewoon door kon gaan. Zo werd er met de 
Kerstdagen uitgeweken naar de Windwijzer om daar mensen 
een warme ontvangst te kunnen geven, een plek te kunnen 
bieden voor een praatje, een mooi muziekoptreden en  
een maaltijd. 

2020 was een heftig jaar voor velen, maar in donkere tijden 
glimmen parels wel des te mooier. En een pareltje, dat blijft  
Aanloophuis de Groene Luiken. Ik ben er trots op dat wij in 
onze gemeente deze prachtige organisatie hebben die 
volledig draait op vrijwilligers. Door de inzet van al deze 
vrijwilligers konden dak- en thuislozen en andere vaak 
kwetsbare mensen ook tijdens deze periode een  
stukje warmte en medemenselijkheid vinden. Dit sluit  
mooi aan waar we als gemeente voor staan met 
Vlaardingen Veerkracht: we zetten samen in op  
verbondenheid in de strijd tegen eenzaamheid Mensen 
kunnen veel op eigen kracht en initiatief, maar het  
helpt als er een uitreikende hand is die je even omhoog  
trekt of een duwtje in de goede richting kan geven.

Jacky Silos
Wethouder Maatschappelijke opvang
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2020: een wel heel bijzonder jaar voor het aanloophuis en niet 
alleen voor het aanloophuis helaas. Na een heel positief 2019 

met de viering van ons 25 - jarig jubileum, een verbouwing en 
een groot aantal bezoekers werd de wereld overvallen door 
een pandemie: Covid-19. 

Januari en februari waren nog gewone maanden met veel 
bezoekers en ook wat aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. 
Maar half maart heeft het bestuur, als gevolg van de van 
regeringswege afgekondigde coronamaatregelen moeten 
besluiten om het aanloophuis te sluiten. De veiligheid van de 
vrijwilligers en die van de bezoekers stond daarbij voorop.  
De vrijwilligers werden geïnformeerd. Op de deur van het 
aanloophuis, op de website en via de media werd dit verder 
gecommuniceerd. Kort daarna werd overleg met de gemeente, 
Pameijer en De Windwijzer opgestart. Vanaf 3 juli 2020  

ontvingen we weer gasten in De Windwijzer op de vrijdag- en 
zaterdagmiddagen omdat daar meer ruimte was en het 
aanloophuis nog niet op corona was ingericht. Op de overige 
dagen konden gasten gelukkig elders terecht. 

Een wel heel  
bijzonder  

jaar...

Corona-aanpassingen
Intussen werd het aanloophuis aangepast aan de nieuwe 
veiligheidseisen. Rondom de bar werden plexiglas schermen 
aangebracht zodat er geen direct contact tussen de  
vrijwilligers en de bezoekers kon plaatsvinden. Er werden 
kartonnen bekertjes aangeschaft, verpakte koekjes, suiker- en 
melkstaafjes, desinfecterende middelen, mondkapjes  
en wegwerphandschoenen. Na meting 
bleek dat er gelet op de 1,5 meter nog maar 
15 bezoekers in het aanloophuis pasten  
en de plekken werden aangegeven op  
de vloer. Om te kunnen sturen op het  
aantal bezoekers werd bij de ingang een  
verkeerslicht aangebracht: bij groen  
licht is er nog plaats, als de rode lamp 
brandt, moeten nieuwe bezoekers even 
wachten tot er plaats gemaakt is. Na deze 
aanpassingen kon het aanloophuis op  
14 augustus 2020 weer in het eigen pand 
opengaan. Vanaf 3 november 2020 moest het 
aanloophuis haar deuren helaas weer 
sluiten maar dat was gelukkig voor korte 
duur, want we mochten vanaf 20 november 2020 weer open. 
Daarna, bij de lockdown in december 2020, kon het aanloophuis 
wel open blijven. De regering had bepaald, dat er plekken 
moesten zijn voor kwetsbare groepen en de gemeente vond 
terecht, dat het aanloophuis zo’n plek is. Vanaf december 2020 
kon het aanloophuis gelukkig ook op de donderdagmiddag 
weer open omdat er meer vrijwilligers daarvoor beschikbaar 
waren. 

Aangepaste bar  
vanwege corona

Weldoeners 1: een gastvrij huis
Het aanloophuis draait geheel op vrijwilligers en 

dat is, ook in aanloophuisland, heel bijzonder:  
alle mensen die diensten draaien, coördinatoren, 

leden van de expositiecommissie, technische man, 
leden van het bestuur….met elkaar maken  

we ‘De Groene Luiken’ tot een gastvrij huis!



8 9

Tijdens de kerstdagen zijn we uitgeweken 
naar De Windwijzer. Daar konden we  

meer bezoekers ontvangen en was er ook 
de gelegenheid om op eerste kerstdag een 

muziekoptreden te hebben van Musica Extrema 
en op tweede kerstdag de film Intouchables te 

vertonen.

 Kerst in de 
‘Windwijzer’

De film  
Intouchables

Weldoeners 2: ’t Is wel van Molendijk hoor…
Enkele keren per jaar loopt hij binnen:  

“Wie wil er gebak?” Telefonisch wordt de  
bestelling doorgegeven en samen met  

enkele gasten wordt die opgehaald.  
Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd om de 

telefoonkaart te laten opladen voor een  
bepaald bedrag. U begrijpt: deze weldoener 

wordt altijd met grote vreugde ontvangen………

Gasten 
We zijn blij dat  
De Groene Luiken’  
weer open is.”
Toen het aanloophuis weer  
open kon, kwamen ook de  
bezoekers weer terug. Niet in grote getale; 
meestal was het geen probleem dat er maar 15 bezoekers 
tegelijk plaats konden nemen. Op zaterdagmiddagen was het 
drukker en moest een enkele keer aan gasten gevraagd 
worden om hun plekje af te staan aan een andere bezoeker. 
Bij binnenkomst werd gevraagd of de bezoekers gezond waren, 
hun handen moesten worden gedesinfecteerd en hun naam  
en telefoonnummer werd genoteerd. 

De ventilatie bleef nog wel een aandachtspunt. Het is een oud 
smal pand, met een paar ramen die niet open kunnen. Via de 
gemeente kregen we niet veel informatie en daarna zijn we 
verder op zoek gegaan en hebben we contact gezocht onder 
andere met de GGD. Dat resulteerde in het advies om de 
gasten na anderhalf uur naar buiten te sturen, de ruimte goed 
door te luchten en de tafels te ontsmetten. Na een kwartier 
kon het aanloophuis dan weer open. Omdat dit als een tijdelijke 
oplossing werd gezien, is er nog verder onderzoek gaande 
naar een beter verwarmings- en ventilatiesysteem voor het 
aanloophuis. 

Aantal bezoekers
Het aantal bezoekers over 2020 is door de beperkte capaciteit 
en door de sluiting van het aanloophuis gedurende twee 
periodes natuurlijk niet te vergelijken met het aantal  
bezoekers over 2019. Het totale aantal 
bezoekers kwam in 2020 op 5610 
en het aantal keren dat  
mensen hun post kwamen  
ophalen op 3041. 

“
 ‘
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In 2020 is op 4 februari 2020 de enige vrijwilligersbijeenkomst 
gehouden. Deze keer op een ochtend, omdat we hoopten dat er 
dan meer vrijwilligers aanwezig zouden zijn dan op een avond. 
Er kwamen 20 vrijwilligers en het onderwerp van deze ochtend 
was “Schuldhulpmaatje”. Dit project draait al een tijd in 
Vlaardingen en het is goed dat onze vrijwilligers hier kennis 
van nemen, waardoor wellicht onze gasten weer kunnen 
worden geholpen. 

Een groot aantal van de vrijwilligers is op leeftijd en behoort 
voor een deel  tot de risicogroep. Voor anderen geldt, dat een 
partner of ouders tot de risicogroep behoren. Het was dan ook 
begrijpelijk, dat lang niet iedereen weer diensten kon draaien. 
Na een inventarisatie onder de vrijwilligers bleken er zo’n  
20 mensen te zijn die ook tijdens de corona-epidemie gasten 
konden ontvangen. 

Helaas hebben we ook definitief afscheid moeten nemen van  
4 vrijwilligers, deels vanwege de onzekerheid rond corona, 
maar ook vanwege hun leeftijd en gezondheid.

Daarnaast werd via diverse bladen, kranten en websites 
geadverteerd voor nieuwe vrijwilligers en daar werd goed op 
gereageerd. We konden zo’n 5 nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen. 

Vrijwilligers
Even contact
Helaas geen lunch dit jaar en ook ons uitje ging niet door. 
Wel is er regelmatig contact geweest met de vrijwilligers 
tijdens belrondes en via een zestal informatiebrieven. 
Deze brieven “Even contact” werden per email verstuurd en 
rondgebracht naar de vrijwilligers zonder email. 
Eind december ontvingen alle vrijwilligers een cadeaubon  
met een kaart erbij. 

Begin maart stond een training gepland voor een groep van 
9 nieuwe vrijwilligers die al een tijdje boventallig meewerkten, 
maar na de eerste avond kon de training niet verder doorgaan. 
Een deel van deze groep is blijven meedraaien, een ander deel 
wacht even op betere tijden. 

Weldoeners 3:
“Voor jullie doe ik het gratis en voor niks…”

Een medewerker van een professioneel  
computerbedrijf maakte onze Wifi-  

en internetverbinding geheel up to date:  
een tijdrovende klus.
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Crea-ochtend
Alleen in de maanden januari en februari kon de crea-ochtend 
worden gehouden. Helaas was de groep klein geworden 
en in de loop van het jaar zijn twee van de trouwe bezoekers 
overleden, daardoor is in het najaar de groep niet opnieuw 
opgestart.

Briefadres
Op het moment van sluiting stonden er ongeveer 100 mensen 
zonder vast adres ingeschreven op het postadres 
Oosthavenkade 8. Voor hen moest een oplossing gevonden 
worden zodat zij hun post met regelmaat konden ophalen. 
Door onze handige technische vrijwilliger werd een prachtig 
loket aangebracht in het gangetje met daarin een plexiglas 
raam en een brievenbus. Tweemaal in de week zorgden 
bestuursleden en coördinatoren ervoor dat tussen 16.00 en 
17.00 uur de post kon worden opgehaald. Uiteraard één voor 
één en met een afstand van  
1,5 meter in de wachtrij. Een veilige en mooie oplossing  
die door de meeste mensen zeer gewaardeerd werd. 

Loket  
post

Bijzondere  
activiteiten

Contacten
- Stroomopwaarts.
Met deze organisatie is veel contact geweest aan  
het begin van de corona crisis om te kijken wat  
mogelijk was in verband met de postadressen.  
De rest van het jaar kwam iedere week een  
medewerkster van Stroomopwaarts om een 
nieuwe postlijst te brengen en de niet te bezorgen  
post mee te nemen.
 
- Pameijer
Regelmatig is er contact geweest met het Dagcentrum van de 
Pameijer stichting. Vooral in maart en in mei/juni was er 
regelmatig overleg, om af te stemmen hoe we verder konden. 

- De Windwijzer
Ook met de Windwijzer is regelmatig contact geweest. We zijn 
blij met de gastvrijheid die we hebben genoten aan de 
Schiedamseweg: toen we na de eerste lockdown weer konden 
beginnen en tijdens de kerstdagen.  

Weldoeners 4:  
gratis beeldscherm

We ontvingen  
een gratis beeldscherm  

voor presentaties
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Gemiddeld  
aantal  
bezoekers  
per dag

- Gemeente Vlaardingen en Klik
Met onze accounthouder bij de  
Gemeente Vlaardingen is zeer  
regelmatig contact geweest over  
het al dan niet sluiten of aanpassen  
van het aanloophuis. We hebben  
met elkaar gesproken over de  
aanpassingen maar ook over wat er nodig was om weer open 
te kunnen gaan en of de ventilatie wel voldoende was. Helaas 
kon de gemeente ons daarbij niet voldoende van advies dienen. 
Via Klik ontvingen we enkele  aanmeldingen van nieuwe 
vrijwilligers. Ook kon via Klik een aantal 
Webinars gevolgd worden. Eind decem-
ber konden alle vrijwilligers van het 
aanloophuis via de website van Klik een 
cadeaubon  
uitzoeken en die later bij een winkelier of 
organisatie besteden. 

- Vlaardingen in Beweging 
In september is er overleg geweest met Vlaardingen in 
Beweging, om een gezonde leefstijl door bewegen onder de 
aandacht te brengen van onze gasten. Na een flitsende  
start bij De Elementen, bleek er meer belangstelling te zijn 
voor de daarbij aangeboden barbecue, dan voor het sportief 
bewegen. In 2021 zal opnieuw worden bekeken hoe onze 
gasten gemotiveerd en geactiveerd kunnen worden.

Exposities
Het vast ritme van elke 6 weken een nieuw expo was afgelopen 
jaar danig verstoord. De reden is duidelijk: de wereldwijde 
pandemie. Wel hing er tijdens de opening altijd een expositie, 
maar door de beperktere openingstijden is de periode van  
6 weken opgerekt. Een aantal exposities is hierdoor vervallen 
en doorgeschoven in de tijd.
Uiteraard is iedere expositie bijzonder en bepaalt mede de 
uitstraling van onze “huiskamer”, maar de expositie van 
Minters verdient een uitlichting. Minters heeft een opdracht 
aan een fotograaf gegeven om een aantal mantelzorgers en 
hun zorgvrager in beeld te brengen. Liefdevolle en kleurrijke 
foto’s met vooral blije mensen. Het was lastig om te zien wie 
de vrager van zorg was en wie het leverde. Prachtige 
afbeeldingen van mensen, die vaak weekvullend en jarenlang 
door een zorgtaak aan elkaar gekoppeld zijn.
In 2020 zijn er geen officiële openingen geweest. 
De expositiecommissie bestaat uit drie leden en er zijn twee 
mensen voor de achtervang.   

Jasha  
Garretsen
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De volgende exposanten hebben in ons huis geëxposeerd:

20/01  -  02/03   Jasha Garretsen: foto’s;

02/03  -  14/08  Minters: foto’s op canvas;

14/08  -  28/09    Hans Bakker: abstracte schilderijen in acryl 
  met gemengde technieken;          
                                                  
28/09  -  14/12  Etsgroep van Beaty Czeto;

14/12  -  08/03   Violijn: abstracte en figuratieve schilderijen   
  in acryl.

Minters

Etsgroep - 
Beaty

Met de coördinator Anneke v.d. Graaf vond begin van het jaar 
een leuk interview plaats tijdens “Talk of the Town” in  
de Harmonie. Speciaal daarvoor waren er wat stoeltjes een 
tafeltje en een scherm uit het Aanloophuis op het toneel 
neergezet.

Met interviews of berichten in diverse wijkbladen werd 
geprobeerd om nieuwe vrijwilligers te werven.
Verder is er naast de advertenties in Groot Vlaardingen, 
regelmatig gepubliceerd op Vlaardingen 24 en Facebook.  
Het reilen en zeilen van het aanloophuis is ook te vinden op  
de website www.degroeneluiken.nl. 

Publiciteit

Weldoeners 5: Kerst en oudjaarsdag….
Met kerst verzorgt de Rotary een  

aantal goedgevulde rugzakken voor de gasten  
en een buurman brengt op 31 december  

altijd vers gebakken oliebollen
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Toelichting bij de exploitatie 2020,  
begroting 2021 en balans per 31-12-2020

Uiteraard had de corona-pandemie nogal wat gevolgen voor 
het aanloophuis, zoals u uitgebreid kon lezen in het inhoudelijk 
verslag hiervoor. Ook voor de financiën waren er de nodige 
gevolgen. Zo werd er minder uitgegeven aan kosten die direct 
samenhingen met de openingstijden en het aantal gasten 
dat we konden ontvangen. In de vaste kosten veranderde niet 
veel. Wel moesten we flink wat extra kosten maken om in  
het aanloophuis coronaproof te kunnen werken. Er waren 
extra bouwkundige voorzieningen nodig, maar ook minder 
ingrijpende zaken als het voortaan uitsluitend verpakt  
(en dus duurder) verstrekken van koekjes, melk en suiker. 
Verder waren een aantal maatregelen nodig om een goede 
hygiëne te kunnen verzekeren. Daar staan gelukkig  
extra inkomsten tegenover. Ondanks al deze maatregelen  
zijn we er nog niet: er zal een coronaproof systeem van  
luchtverversing moeten komen om er voor te zorgen dat we 
voldoende frisse lucht binnenkrijgen zonder dat de gasten  
en vrijwilligers (zoals afgelopen winter het geval was) in de kou 
zitten. Er zijn inmiddels al diverse offertes aangevraagd voor 
de prijs om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.
 

Financieel  
verslag

De financiële gevolgen van al deze zaken zijn terug te vinden in 
het exploitatieoverzicht: 
- lagere kosten van huishoudelijke aard en voor vrijwilligers; 
- terugbetaling van een deel van de ontvangen subsidie; 
- extra kosten coronamaatregelen; 
- voorziene bijdrage in de kosten van een  
   luchtverversingsinstallatie; 
- inkomsten van Fonds Schiedam Vlaardingen en DAK ter  
  gedeeltelijke compensatie van coronakosten.
 
Het afgelopen jaar konden we tevens een beamer met scherm 
en computer laten installeren die we bijvoorbeeld kunnen 
gebruiken bij presentaties, maar ook om wellicht een keer een 
film te vertonen voor de gasten. 
 

Weldoeners 6: Sleutelbewaarders
Een plek waar vrijwilligers nu al jaren elke  

dag de sleutel van het aanloophuis  
kunnen ophalen en weer terugbrengen
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BATEN 

Participantenbijdrage (R-K kerk) 
Vriendenstichting 
Subsidies Gemeente Vlaardingen 
Rentebaten 
Div giften 
Retour energiebelasting 
Inkomsten koffiebusje
Gift diaconie Prot Kerk
Fonds Schiedam Vlaardingen 
Bijdrage DAK 
Tekort

 
Totaal

realisatie 
2020

2.300  

2.400 

30.176

8

26

385

3.500

1.850

500 

 

 

 

 
41.145

begroting 
2021

2.300 

2.400 

28.500 

10 

25

350

 

500 

34.085

Stichting Aandachtscentrum
exploitatie 2020 en begroting 2021

De inkomsten in 2020 lagen op hetzelfde niveau als in 2019, 
waarbij zoals aangegeven een deel van de subsidie naar 
verwachting zal moeten worden terugbetaald. De bijdrage van 
de vriendenstichting werd gebruikt om een deel van de extra 
coronakosten te betalen.  

realisatie 
2020

 
6.650 

1.720

672

247

6.826

419

500 

1.994

538

282

5.135

750

500 

3.148

2.625

93

4.500

4.400

146

 
41.145

begroting 
2021

6.650 

1.800

700 

250 

8.500 

500 

3.500

2.500

600 

300

6.000

1.000 

500

1.000

200

85

 
34.085

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 coronamaatregelen
Beamer/compputer
Diverse kosten
Bijdrage luchtverversingsinstallatie
Terug te betalen gemeentesubsidie 
Saldo

Bij de begroting voor 2021 is er vanuit gegaan dat we in de loop 
van het jaar vaker open kunnen gaan voor meer gasten, maar 
uiteraard nog niet full speed. Ook is er vanuit gegaan dat we 
weer een cursus voor nieuwe vrijwilligers kunnen geven.
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Balans per 31-12-2020

De balanspositie is t.o.v. vorig jaar ongeveer gelijk met dit 
verschil dat de voorziening voor inventaris en onderhoud naar 
beneden is bijgesteld. Daarnaast zijn er een aantal posten  
die nog moeten worden verrekend. 

Balans Stichting Aandachtscentrum  31-12-2020 

AKTIVA
TRIODOS
ASN
Nog te ontvangen van Stichting Huisvestiging div
Nog te ontvangen Vriendenstichting

Totaal

PASSIVA
Kapitaal 
Voorziening jubileum
Voorziening inventaris en onderhoud 
Nog te betalen huur 2020

Nog te betalen training vrijwilligers 2018

Te betalen opbr zonnepanelen
Te betalen zonnepanelen 2019

Te betalen aan gemeente
Voorziening bijdrage luchtverversingsinstalatie
Saldo

Totaal

2020
650

33.660

2.275

2.400

38.985

2020
18.052

500 

3.500

6.650

560

677

4.400

4.500

146

38.985

Bestuur
Net zoals er bij veel mensen thuis gebeurde, is in het 
Aanloophuis in coronatijd ook opgeruimd door bestuursleden 
en coördinatoren. In de grote kruipruimte en in de kelder 
bleken jarenlang veel spullen opgeslagen te staan, waar 
niemand meer naar omkeek. Het was wel leuk om tussen de 
spullen nog foto’s te ontdekken van de beginjaren van het 
aanloophuis. 

Terry Kram, die vroeger meedraaide in diensten als  
vrijwilligster, is toegetreden tot het bestuur. Een welkome 
aanvulling mede gelet op haar opgedane ervaringen. 

Verder is Arjen van Duijvenbooden volop als mede coördinator 
van de vrijwilligers gaan meedraaien. Doordat het  
coördinatorschap nu over twee mensen is verdeeld, is het 
minder kwetsbaar. 

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:  Ineke Nieuwstraten
Penningmeester:  Kees Clement
Secretaris:   Cobi Nieuwstraten 

Overige bestuursleden: Jaap van Duijvenbooden, Teun 
Goedknegt, Frans v.d. Akker, Petra de Man en Terry Kram.

Coördinatie vrijwilligers: Anneke v.d. Graaf en Arjen van 
Duijvenbooden.

Ondersteuning coördinatoren en training vrijwilligers: Rob van 
Herwaarden. 

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

Webmaster website: Anja Hoogewerff.
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