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Rob van der Veen, werkzaam bij de gemeente Vlaardingen
als wijkcoördinator in het Centrum en in Vlaardingen Ambacht, heeft onderstaande bijdrage geleverd waarin hij zijn
ervaringen met het aanloophuis met ons deelt.
“Met de sociale wijkteams op bezoek in De Groene Luiken.
In januari was ik met de sociale wijkteams van het Centrum
en Vlaardingen Ambacht een kennismakingsronde aan het
doen met vrijwilligersinitiatieven en instellingen in de stad.
Een mooi moment, ook voor mezelf, om nader kennis te
maken met De Groene Luiken, een open inloopcentrum voor iedereen die daar behoefte aan heeft, in
het Centrum van Vlaardingen.
Ik had al eens eerder enkele vrijwilligers van De
Groene Luiken ontmoet en was onder de indruk
van het feit dat vrijwilligers geheel op eigen kracht
zo’n inloopcentrum open houden.
Tijdens de korte kennismaking was ik echter zeer verrast.
Een heel erg gezellige, huiselijke inloopruimte die warmte en
welkom uitstraalt.
Prachtige foto’s aan de muur. Enthousiaste vrijwilligers, die
trots zijn op hun inloophuis. Een vrijwilliger, die in de nieuwe
keuken pannenkoeken bakt voor de bezoekers en ons, we
kwamen toch met ongeveer 8 personen binnenlopen, ook
gelijk uitnodigt mee te eten.
Bezoekers, die gezellig aan een tafeltje zitten en een praatje
maken met een ander, met ons, of gewoon even niets zeggen.
In De Groene Luiken kan het allemaal.
In het Centrum van Vlaardingen zie ik veel mensen die voor
een kortere of langere periode geen thuis hebben, geen geld
hebben, het moeilijk hebben en geen plek hebben om naartoe te gaan. Gelukkig zijn er veel organisaties in Vlaardingen
die samen met vrijwilligers iets doen voor deze mensen, zoals
de Windwijzer, de Voedselbank, het Activiteitencentrum van
de Pameijerstichting en het Wijkserviceteam, en dat is hard
nodig.
En toch is De Groene Luiken wel een heel bijzondere in dit rijtje. Een plek waar iedereen namelijk binnen mag lopen, zonder doorverwijzing of indicatie, en waar medemenselijkheid,
aandacht en een luisterend oor van mens tot mens, voor
wie daar behoefte aan heeft het belangrijkste recept is. Met
recht de huiskamer en het huisadres van heel veel mensen in

de stad. En dit is hard nodig, want zonder De Groene Luiken
zouden er heel veel mensen zijn die voor korte of langere tijd
geen huiskamer hebben, met alle gevolgen voor zowel henzelf
als de samenleving.
Ik heb heel veel respect en bewondering voor al die vrijwilligers die De Groene Luiken iedere dag opnieuw mogelijk maken en hoop van harte dat zij alle support zullen krijgen die
nodig is om hun belangrijke en goede werk voort te zetten.”

Gasten

In 2014 stond voor het 20e jaar de deur van aanloophuis De
Groene Luiken weer iedere dag open. Veel mensen wisten
net als vorige jaren de weg te vinden naar het aanloophuis.
Veel gasten komen in hun eentje, maar er schuiven ook
regelmatig groepen aan. Ze genieten voor even of voor langere tijd van een kopje koffie of thee en niet te vergeten de
lekkere koekjes. Sommige gasten bezochten het aanloophuis
iedere dag, andere met minder regelmaat maar zoals het
uitkwam. De gasten die tegen sluitingstijd binnen kwamen
lopen, vonden het vanzelfsprekend dat ze ook dan nog een
kopje koffie kregen.
Uit het aantal bezoeken blijkt dat het dit jaar weer druk was
in het aanloophuis. Gelukkig is er altijd plek voor iedereen
die binnenkomt, al is het soms op de ‘soepzondag’ (de eerste
zondag van de maand) wel heel druk, maar zelfs dan lukt
het om iedereen een plaats te geven. De liters soep vinden
gretig aftrek. Voor veel gasten is het aanloophuis een soort
huiskamer geworden waar je heerlijk kunt uitrusten of
gezellig een praatje kan maken, een spelletje met elkaar kan
spelen of de krant kan lezen. De nieuwste expositie en de
laatste ontwikkelingen in de maatschappij worden kritisch
met elkaar besproken. De gasten voelen zich veilig in het
aanloophuis waar een warm welkom is voor een
ieder. Zo kunnen ze in een vertrouwde sfeer de
drukte buiten even ontvluchten. De gasten komen voornamelijk uit Vlaardingen maar ook uit
Schiedam en Maassluis. Verder zijn er mensen
die binnenlopen om de expositie te bewonderen of om hun post op te halen. Vanuit de
nachtopvang van de Elementen komen gasten
graag hun dag of een deel daarvan doorbrengen
in het aanloophuis. Nogal wat gasten lopen heen
en weer tussen het Dagactiviteitencentrum (DAC)
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van de Pameijer aan de Schiedamseweg en het aanloophuis.
Omdat het aanloophuis op alle dagen en dus tevens op
feestdagen open is, is het gelukkig dat er altijd vrijwilligers te
vinden zijn die juist op deze dagen dienst willen doen.
Het hele jaar door waren er veel gasten die gebruik maken
van de nachtopvang in de ‘De Elementen’. Ze vinden in het
aanloophuis een gezellige plek om even te zitten en met
elkaar of met de andere gasten en vrijwilligers te praten.
Vooral in het begin van 2014 zat bijna dagelijks een groep
daarvan in het aanloophuis en we hoorden allerlei verhalen
over de nachtopvang. Daarom werd er contact gezocht met
de teamleiding van ‘De Elementen’ om nadere informatie.
Naar aanleiding daarvan is het aanloophuis ook uitgenodigd
bij een overleg betreffende communicatie en afstemming
van het proces in de nachtopvang bij de Gemeente Vlaardingen. Het was verhelderend om meer te weten te komen
over de maatschappelijke opvang en verslavingszorg in
Vlaardingen. Lang niet altijd kunnen mensen die dakloos zijn
direct terecht bij de nachtopvang en soms krijgen ze dan
eerst een postadres in het aanloophuis. Als de mensen uit
de nachtopvang eenmaal weer ergens een woning hebben,
zien we sommige nauwelijks of helemaal niet meer. Anderen
houden nog wel contact met de gasten in het aanloophuis
en vinden het prettig om toch steeds even het aanloophuis
binnen te lopen en hun verhaal kwijt te kunnen.
Net als in voorgaande jaren konden gasten weer
genieten van etenswaren die regelmatig in het
aanloophuis zijn gebracht. Het waren vaak
restanten van nieuwjaarsbijeenkomsten,
lunches en recepties. Zo was er na het
vrijwilligersontbijt van het steunpunt
vrijwilligers nog het één en ander
over en dit werd bij het aanloophuis gebracht. Vooral in de maand
december hebben we vaak iets ontvangen. Een buurman kwam 50 oliebollen brengen, een bedrijf bezorgde
een heerlijke taart en via de voedselbank
werden onder andere heel veel kruidnootjes
ontvangen waar de gasten nog lang van hebben
kunnen genieten. De gasten zijn er erg blij mee en er
blijft nooit iets over want dezelfde dag gaat alles op. Het is

Vrijdagavond half zeven. Net aan de maaltijd. Telefoon: ‘Met Adriaan van De
Groene Luiken, ik stoor toch niet? Vandaag heb ik weer pannenkoeken gebakken, totaal 400 stuks, ’s morgens en ’s middags, 80 bezoekers. Sommigen
aten er wel zeven. Dan kan je zien dat er nog gewoon honger is in Vlaardingen. Om vier uur ’s middags zijn de mensen van de plantsoenendienst klaar en
dan komen ze allemaal bij ons pannenkoeken eten. Ik ben helemaal gevloerd…
Hebben wij geen pasje zodat we goedkoper in kunnen kopen? Ik denk ook maar mee.’
Wat moet een penningmeester dan? Zeggen dat ze minder moeten eten? Pannenkoeken afschaffen? Of gewoon constateren dat wij een heel warm huis zijn voor iedereen, ook al eten ze soms
zeven pannenkoeken? En staan ze om vijf uur toch weer, alleen, in de kou op straat?

mooi dat tegenwoordig mensen niet zomaar etenswaren
weggooien, maar beseffen dat er anderen zijn die het hard
nodig hebben. Eén van onze vrijwilligers is gestart met het
bakken van pannenkoeken in het aanloophuis voor de gasten en dit bleek een groot succes te zijn.
Totaal aantal bezoekers
in 2014: 14.906.

Aantal bezoekers Het totale aantal bezoekers in het
jaar 2014 was 14.906. Ongeveer gelijk aan het aantal van
voorgaande jaren (in 2013: 14.976 en in 2012: 14.400).

Vrijwilligers Het aanloophuis werkt alleen met vrijwilligers en om altijd open te zijn, hebben we aardig wat
mensen nodig. Het afgelopen jaar waren er circa 60 vrijwilligers maar door allerlei oorzaken vielen er ook mensen
af. Daarom organiseerden we in 2014 weer een nieuwe
training waar 10 nieuwe vrijwilligers aan deelnamen. Zij
draaiden voor de training al een aantal keren boventallig mee om te ervaren hoe het werk in het aanloophuis
is. Gelukkig is er weer een aantal heel goede vrijwilligers
bij gekomen maar helaas zijn er van deze groep ook wat
deelnemers afgevallen omdat mensen een baan kregen
en/of het werk te belastend vonden voor hun lichamelijke
conditie. De oorzaken waardoor vrijwilligers stopten met
hun werk in het aanloophuis zijn verschillend. Sommigen
zijn ander vrijwilligerswerk gaan doen of konden door
lichamelijk ongemak niet langer dienst draaien. Verder had
een aantal vrijwilligers te kampen met ziekte en ongeluk.
Natuurlijk hopen we dat hun situatie zal verbeteren, zodat
zij weer aan de maatschappij deel kunnen nemen en ook
weer in het aanloophuis aan het werk kunnen. Dit jaar
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waren er 5 vrijwilligers die al 10 jaar dienst deden in het aanloophuis. Zij zijn in het zonnetje gezet met een sieraad in de vorm van
ons aanloophuis. Daarnaast waren er 2 vrijwilligers die al 20 jaar
meewerkten. Zij ontvingen een cadeaubon en al deze vrijwilligers
kregen natuurlijk ook een mooie bos bloemen.
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Vrijwilligersavonden Op de vrijwilligersavonden kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde:
- Leger des Heils Majoor Oetie Kaspers was nieuw bij het Leger
des Heils in Vlaardingen begonnen. Zij vertelde ons over haar
werk en over de activiteiten van het Leger des Heils.
- Kledingbank Komt Wel Goed en het Repair Café. Een zeer informatieve avond over twee redelijk nieuwe vrijwilligersactiviteiten
in de Westwijk van Vlaardingen. Vol enthousiasme is verteld wat
deze organisaties te bieden hebben en wie er gebruik van kunnen
maken.
- Stichting Flagen Elma Oosthoek van deze stichting vertelde over
het initiatief ‘Vormen van herinneren’ dat al een paar jaar in november rond Allerheiligen plaatsvindt op de begraafplaatsen van
Vlaardingen. Verder gaf ze uitleg over een aantal andere activiteiten van deze stichting.
- Contactclown Toebie over ‘Lef, liefde en grenzen’. Tijdens deze
leerzame avond werden de vrijwilligers getraind in het contact
maken en het bewaken van je grenzen. Op een ontspannen manier werd aangegeven hoe de vrijwilligers in het aanloophuis met
deze belangrijke zaken om kunnen gaan.
Op bovengenoemde vrijwilligersavonden zijn meestal 20 tot 30
vrijwilligers aanwezig. De uitnodigingen worden een paar weken
van tevoren toegestuurd. Daarin wordt nadrukkelijk gevraagd om
de avonden bij te wonen, natuurlijk omdat er veel informatie wordt
gegeven over allerlei onderwerpen, maar ook om de andere vrijwilligers te ontmoeten. Verder kwamen op deze avonden ook allerlei
andere onderwerpen aan de orde zoals het wel en wee van de
vrijwilligers, het 20-jarig bestaan, de verbouwing, het schoonmaken
van het aanloophuis aan het einde van de middag en werden er
mededelingen vanuit het bestuur gedaan.

Uitje naar Rotterdam Op zaterdag 4 oktober zijn we met
een grote groep vrijwilligers en bestuursleden naar Rotterdam
gegaan voor ons jaarlijkse uitje. Deze keer gingen we niet ver weg
maar het was zeker niet minder interessant en zeer geslaagd. We
zijn op bezoek geweest bij de Pauluskerk waar we hartelijk werden

ontvangen met een kop koffie. We kregen een presentatie
over het reilen en zeilen in de Pauluskerk. Daarna kregen
we een rondleiding in twee groepen. Voor de lunch
zijn we naar het Willemsplein gelopen. Bij Grand Café
‘Prachtig’ aan de voet van de Erasmusbrug werd buiten
van een heerlijke lunch en prachtig weer genoten. Om
half drie scheepten we in voor een havenrondvaart met
de Spido. De boot zat helemaal vol maar gelukkig hadden we op tijd gereserveerd. Na de rondvaart hebben
we afscheid genomen van elkaar. Enkelen gingen nog
verder in Rotterdam om de Markthal te bekijken maar
de meesten gingen naar huis na een heerlijk en gezellig
dagje uit.

Kerst Het was een feest mede door de aanwezigheid op 1e
Kerstdag, net als voorgaande jaren, van de muziekgroep Jun.
De ruim 70 gasten hebben genoten van de muziek en ook
van de gezellige kerstsfeer. Er was soep en allerlei lekkers te
eten. Ruim voor de kerstdagen waren er 10 pakketten met
etenswaren door serviceclub ‘Rotary 80’ bezorgd. Hiervan
werd aan de gasten in kleinere porties alles uitgedeeld.
Omdat bakker Hazenberg was gestopt, hadden we dit jaar
zijn opvolger meesterbakker Voskamp gevraagd om wat
over was voor de kerst aan ons te doneren. We ontvingen
van hem het enorme aantal van ongeveer 60 kerststollen en
dat was zoveel dat we ook na de Kerstdagen deze heerlijke
kerstbroden konden aansnijden en uitdelen. Heel veel dank
daarvoor!
Op 2e Kerstdag was er een verhalenverteller en de gasten
hebben aandachtig geluisterd.

Postadres in het kader van de adres- en daklozenregeling
van de gemeente Vlaardingen is het postadres nog steeds een
mooie functie voor het aanloophuis hoewel het de vrijwilligers soms veel tijd kost om alle post op te bergen en om de
post voor de mensen te pakken. Voor degene die het contact
onderhoudt met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de gemeente Vlaardingen, is het regelmatig behoorlijk
lastig om tot een goede afstemming te komen. De lijsten die
wij hebben van de mensen die officieel met een aanmeldingsformulier bij het aanloophuis binnenkomen, kloppen niet met
de lijst die wij van de gemeente hebben gekregen. Soms leidt
dat tot discussies met gasten in het aanloophuis omdat men
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niet begrijpt dat wij niet degenen zijn die het postadres beoordelen en toekennen. Het aantal postadressen schommelde
tussen de 30 en 40 en in 2014 is er 800 keer iemand naar zijn
of haar post komen vragen of de post komen ophalen.

Bijzondere
activiteiten
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20-jarig bestaan Op 11 maart bestond het aanloophuis 20 jaar. Tijd voor een feestje! Allereerst stond het middaggebed in de Windwijzer op 1 maart in het teken van ons
jubileum. Omdat op dinsdagochtend 11 maart het Mantelzorg Café in het aanloophuis haar maandelijkse ontmoeting
had, werd daar door ons gebak getrakteerd. ‘s Middags
kwam wethouder Oosterom om het eerste exemplaar van
ons boekje over de expositie in ontvangst te nemen.
Deze expositie was speciaal ingericht met werken van
27 kunstenaars die in de voorgaande jaren een keer hadden geëxposeerd in het aanloophuis. Nu hadden ze een
werk speciaal gemaakt of uitgezocht voor de expositie
naar aanleiding van de vraag welk
beeld zij voor ogen hadden als ze
Lied van Jun voor het 20-jarig bestaan van
aan het aanloophuis dachten. Het
het Aanloophuis (op de wijs van ‘O Danny boy’)
was mooi om te zien hoe creatief
de kunstenaars met zo’n vraag
Al 20 jaar is er een Groene haven
zijn omgegaan met als resultaat
Waar je kan schuilen, ‘t is er warm en goed
een hele diverse expositie. Al dit
Je bent er welkom als de wind weer opsteekt
werk is in een boekje met als titel
Je voelt je veilig als de storm soms woedt (refrein)
‘Beelden bij een bonte ontmoetingsplaats’ vastgelegd waarbij de
Al 20 jaar een parel aan de haven
kunstenaar zijn of haar invalshoek
Waar warmte voelt als ’t koud is om je heen
bij het werk heeft beschreven. Er
Waar je gehoord wordt en jezelf kunt wezen
waren op deze dag veel gasten, vrijWaar je geliefd bent en niet meer alleen
willigers en bestuursleden aanwezig.
Onder het genot van heerlijke
Ga met ons mee naar deze luwe haven
hapjes bij de High Tea, die was verGa met ons mee, je voelt je er snel thuis
zorgd door een eetclub van buiten
Ga mee en warm je daar aan alle liefde
het aanloophuis, werd er geluisterd
In deze parel: ’t groene luiken’ huis (refrein)
naar de muziek van Ed Boender.
Op 14 maart vond vervolgens de
Zo gaan zij door, de luiken staan steeds open
officiële opening van de expositie
Om uit te stralen dat je welkom bent
plaats waarbij alle exposanten waGastvrij en gul wordt iedereen ontvangen
ren uitgenodigd. Joop van Dorp en
En steeds met aandacht, koffie, thee verwend...(refrein)
Cor Maarleveld hebben de expositie officieel geopend.

De vrijwilligers en bestuursleden kwamen op 15
maart bijeen voor een High Tea in ‘De Vreemde
Vogel’ in Vlaardingen. Er waren heel veel vrijwilligers aanwezig en er werd geanimeerd met
elkaar gesproken onder het genot van lekkere
hapjes, thee en andere drank. Om 16.00 uur
stond als verrassing opeens de hele familie
van Aperen (Jun) in de zaal. Zij zongen een
speciaal lied voor ons 20-jarig bestaan.
Familie van Aperen
zong een speciaal lied
voor ons 20-jarig
bestaan.

Tijdens onze
verbouwing ...

De verbouwing Na uitgebreide besprekingen
in het bestuur over hoe en over wat het mocht gaan
kosten, kon in de loop van juni met de verbouwing worden
begonnen. Allereerst werd de ruimte achter helemaal leeggeruimd en de belangrijkste spullen die we dagelijks nodig
hebben, werden op een toegankelijke manier opgeborgen.
De verbouwing duurde wat langer dan de bedoeling was,
mede door de zomervakantie en het aankopen van nieuwe
spullen voor de inrichting. De verbouwing vroeg veel van
de flexibiliteit van de vrijwilligers maar iedereen werkte
goed mee. Eind november zag alles er fantastisch uit en
kon de officiële opening worden aangekondigd.
Op 10 december was de officiële opening van de vernieuwde achterruimte en de rookruimte die op de binnenplaats was gerealiseerd. Voor de opening waren de
sponsors, die de verbouwing mogelijk hadden gemaakt, en
de pers uitgenodigd. Om 15.30 uur heeft onze penningmeester een aantal gasten een sigaar aangeboden onder
het toeziend oog van de gasten en sponsoren en, zoals
een echte Dagobert Duck betaamt, er natuurlijk zelf ook
één opgestoken. Vervolgens werden alle sigarenrokers uitgenodigd de sigaar verder op te
roken in de prachtige rookruimte die
daarmee officieel in gebruik werd
genomen en werden alle asbakken demonstratief verwijderd
uit het aanloophuis. Ed Boender maakte het feest compleet
door het lied te zingen van
Boudewijn de Groot ‘Als de rook
om je hoofd is verdwenen’. De
vernieuwde achterruimte is voorzien
van een nieuw dak met meer ramen,
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… na onze
verbouwing!
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goed geïsoleerde muren, een mooie keuken, een energiezuinige verwarmingsinstallatie en een nieuwe kastruimte.
De nieuwe tafels en stoelen met de nieuwe lampen maken
er een prachtige multifunctionele ruimte van.
Veel dank gaat uit naar alle sponsoren:
Fonds Schiedam-Vlaardingen, Rotary
Vlaardingen, Rotary Vlaardingen
80, St. Laurensfonds, SKAN-fonds,
Aannemer Verboom, Waterweg
Wonen en de donateurs van de
Stichting Vrienden van De Groene
Luiken. Veel dank gaat ook uit naar
architect Aad den Hoedt die vrijwillig de hele verbouwing heeft begeleid.

Mantelzorg Café De Stichting Mantelzorg NWN was met het mantelzorg café weer
op elke tweede dinsdagochtend van de maand in het
aanloophuis aanwezig. Zij nodigen daar mantelzorgers uit
om met elkaar in een ontspannen sfeer te praten maar ook
om over een bepaald onderwerp van gedachten te wisselen
met deskundigen. In de maand december zijn de bezoekers
getrakteerd op allerlei lekkers.
Contacten Naast de al genoemde contacten met de
gemeente Vlaardingen over de postadressen en met de
nachtopvang ‘De Elementen’ hebben we de volgende
contacten gehad.
Op 24 maart is er een regio-overleg van aanloophuizen
geweest in ons aanloophuis dat georganiseerd werd door
het Netwerk DAK. Het thema van dit overleg was ‘Sociaal
Isolement’. Er waren vertegenwoordigers van inloophuizen
uit Gouda, Rotterdam, Schiedam en Spijkenisse en van het
Wijkpastoraat Rotterdam.
Het inloophuis De Wissel in Schiedam vierde het 25-jarig
bestaan en wij zijn daar op de receptie geweest.
Regelmatig hebben we contact met de teamleiding van
het DAC. Als we vragen hebben over een bepaalde gast of
als het duidelijk niet goed gaat met iemand, dan zoeken
we contact en overleggen we wat te doen. Ook komt de
wijkagent een enkele keer binnenlopen om te praten met
de gasten.
Van de Gemeente Vlaardingen krijgen we bericht als de

winterregeling weer van kracht is. Dat betekent dat de
nachtopvang open is voor iedereen die dakloos is, zonder
dat zij een pasje hebben. Dat gebeurt als de temperatuur
buiten om het vriespunt of lager is.

Soep- en broodjesmiddagen De traditie om op
de eerste zondag van de maand soep met brood te serveren, is inmiddels wijd en zijd bekend. Daarom is het altijd
een drukte van belang en vele liters soep gaan op. Iedere
maand zijn er vrijwilligers die de soep maken en uitdelen
op de zondag. Op de derde zondag van de maand worden
er belegde broodjes rondgedeeld en dat is inmiddels ook
erg bekend en geliefd. Alles gaat altijd op! Hieraan is wel
te merken dat er gasten zijn die honger hebben en die op
deze manier een maaltijd kunnen krijgen.

Markten Op 13 september hebben we weer met een
kraam op de cultuur- en vrijwilligersmarkt van het Vlaardings Uit Festival gestaan. Onze kraam stond op een leuke
plek in de Waalstraat en er werden daar door vrijwilligers
heerlijke pannenkoeken gebakken en uitgedeeld. Op
deze manier hebben we weer veel mensen kunnen informeren over het aanloophuis.

Bezoek Op complimentendag kwam
Groen Links een heerlijke taart brengen als compliment voor het werk dat
gedaan wordt in het aanloophuis. Verder kregen we bezoek van de nieuwe
toekomstige raadsleden van de SP. De
Rotary 80 kwam met een door henzelf
meegebrachte maaltijd aan het eind van
een middag in het aanloophuis eten terwijl ze ondertussen informatie kregen over het
aanloophuis.

Steunpunt Vrijwilligers Via dit steunpunt krijgen
we regelmatig aanmelding van nieuwe vrijwilligers. Niet
alle aangemelde mensen worden vrijwilliger, maar we
hebben hierdoor wel een aantal vrijwilligers erbij gekregen.
Het steunpunt organiseert verder allerlei activiteiten zoals
cursussen, de verwenhaven en het vrijwilligersontbijt. Onze
vrijwilligers maken daar ook gebruik van.
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Exposities
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Schilderij van
Mieke de Goede

Foto van
Jasha Garretsen

2014 is een mooi jaar voor de exposities om op terug te
kijken. Afgelopen jaar heeft het aanloophuis weer meegedaan met de Open Atelierroute. Zo’n 60 mensen hebben
in dat weekend de foto’s van Jasha Garretsen bekeken en
maakten van de gelegenheid gebruik om ons mooie
pand eens aan de binnenkant te bekijken.
Voor tweederde van de exposanten gold dat
zij voor het eerst in het aanloophuis exposeerden. Er zijn veel vormen van expressie langs geweest. Bij iedere wisseling
van de expositie heeft de ruimte weer
een andere uitstraling en het geeft
de bezoekers weer gespreksstof. De
expositiecommissie bestaat uit 3 leden
en er zijn 3 personen beschikbaar voor
de achtervang.
De exposant mag gratis in het aanloophuis exposeren. Wel wordt
een vergoeding van € 50,- of
€ 75,- in rekening gebracht bij
een opening. Indien er werk
verkocht wordt, komt 10% van
de verkoopprijs ten goede aan
het aanloophuis. Er zijn 2 officiële
openingen geweest.
Door de exposities heeft het aanloophuis 297 bezoekers
mogen verwelkomen. Dit is het totaal van de bezoekers
bij een speciale opening en tijdens de reguliere openingstijden.

27-01 t/m 10-03
10-03 t/m 21-04
		
21-04 t/m 02-06
02-06 t/m 14-07
24-07 t/m 25-08
25-08 t/m 06-10
06-10 t/m 10-11
10-11 t/m 15-12
		
15-12 t/m 25-01

Mieke de Goede: abstracte schilderijen;
Bijzondere expositie van 27 verschillende kunstenaars in het kader van het
20-jarig bestaan van aanloophuis;
Jasha Garretsen: foto’s van oude industrieën en natuur;
Rinke Baaima: abstracte schilderijen;
Kees Clement: fotografisch verslag van bezoek kindercircus aan de Filippijnen;
Huub Middeldorp: portretten en koeien;
Ria Kers: schilderijen met figuratieve afbeeldingen van mens en dier;
Finan Ragab en Francoise Barendregt: schilderijen uitgevoerd in gemengde
technieken;
Marius Schinkel: foto’s van IJsland.

Publiciteit

Omdat de website www.degroeneluiken.nl al heel wat jaren
meeging, was het nodig om deze, nu we toch met ‘verbouwen’ bezig waren, op te laten frissen en up-to-date te
brengen. Onze webmaster Anja Hoogewerff is daar prima
in geslaagd. Zij verzorgde ook de plaatsing van
de advertenties in Groot Vlaardingen.
Voor wat betreft de publiciteit was
het verder een goed jaar voor het
aanloophuis.
In Groot Vlaardingen en het blad
Onderweg is aandacht besteed aan
het 20-jarig jubileum. De opening van
de rookruimte was nieuws in het regiodeel van het Algemeen Dagblad.
Tot twee keer toe is er een televisieploeg in het
Kleurrijk aanloop palet
aanloophuis komen filmen voor tv-opnames.
In februari was het de EO die opnames van het
Kom…
aanloophuis maakte en interviews afnam voor
Duisternis, kil en koud
het programma ‘Geloven op 2’. In de week van
onzeker en beschadigd,
10 maart waren de uitzendingen op de tv.
twijfels en onzekerheid
Voorafgaand aan het speciale kerstthema
niemand die van je houdt.
gaven 2 vrijwilligers een interview voor het
radioprogramma Kruispunt van KRO/RKK.
Kom…
De tweede televisieopname
Stap uit de duisternis
vond plaats door de KRO
durf het aan,
in december voor het
al ben je bang
programma ‘Stille
en is je hart vol droefenis.
helpers’ dat rond en
met de kerst werd
Kom…
uitgezonden. Gasten en
Pak mijn hand en loop
vrijwilligers togen op uitdaar is liefde en warmte,
nodiging met een bus naar
durf het aan wees sterk
de studio waar verdere opnames
daar is plaats voor hoop!
werden gemaakt. De ontvangst bij de studio
was hartelijk en er was een prachtig feest. Dit
Kom…
was allemaal in het kader van het 100-jarig
Daar mag je jezelf zijn
bestaan van ontwikkelingsorganisatie Cordaid
Niemand veroordeelt je,
in samenwerking met de KRO.
je vindt er warmte en troost
In november heeft één van de coördinatoren
daar mag je gewoon mens zijn!
op uitnodiging van basisschool ‘de Klinker’ verteld over het aanloophuis. De kinderen hadden
Gedicht n.a.v. 20-jarig bestaan.
voor de gasten mooie wenskaarten gemaakt
die na afloop werden overhandigd.
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Bestuur

Gemiddeld aantal bezoekers per dag:

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

14.906

zondag

zaterdag

vrijdag

donderdag

woensdag

Totaal aantallen
Ochtend
2.572
Middag
11.809
Crea
328
Expo
197

Totaal aantal bezoekers per maand:

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

expositie
creatief
middag

november

september

juli

mei

ochtend

maart

Totaal

middag

maandag

Totaal bezoekers

ochtend

dinsdag

Overzicht
aantal
bezoekers

januari

14

Het bestuurslid Paulien van Houwelingen is met haar lidmaatschap van het bestuur gestopt.
Een aantal bestuursleden, vooral de penningmeester, is
heel druk geweest met de werving van financiën voor de
verbouwing en andere zaken daaromtrent. Naast alle activiteiten rondom de viering van het 20-jarig bestaan heeft
het bestuur heeft zich verder beraden over de opzet van
nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement.

Financieel
verslag

Toelichting op de exploitatie 2014,
begroting 2015 en
balans per 31-12-2014
Exploitatieresultaten over 2014 De participatiebijdrage (ontvangen van de RK-kerk), de subsidie (van
de Gemeente Vlaardingen) en de (uit donaties opgebouwde)
bijdrage van de vriendenstichting (ten behoeve van de
exploitatie) liggen op hetzelfde niveau als vorig jaar. De
rentebaten liggen lager dan vorig jaar. De diverse giften zijn
vrijwillige bijdragen ontvangen via de bankrekening van het
Aanloophuis.
Veel uitgaven in 2014 bewogen zich globaal op het
niveau van 2013. Maar er zijn wel een paar belangrijke
uitzonderingen. Er werd minder uitgegeven aan energie
(een minder koude winter), vrijwilligers en inventaris. Maar
de kosten van huishoudelijke uitgaven, telefoon en klein
onderhoud waren flink hoger. Gelukkig was er voldoende
geld gereserveerd voor het 20-jarig jubileum zodat de kosten
daarvan uit de reserve konden worden betaald.
In de publiciteitskosten zijn ook de kosten voor een volledig
vernieuwde website begrepen.
De renovatie en realisering van de rookruimte is duurder
uitgevallen dan begroot, maar daar stonden gelukkig ook
ruimere bijdragen van derden tegenover. Uiteindelijk zal naar
verwachting in 2015 de gehele financiering rond komen.
Dat neemt niet weg dat het totaalbeeld van de financiën
negatief is. Want ook al werd er opnieuw in 2014 niet meer
gereserveerd voor inventaris en jubileum (daarvoor resteert
nog wel een reserve op de balans die in voorgaande jaren is
opgebouwd) toch ontstaat er een fors tekort van ruim 2000
Euro dat op het kapitaal zal worden afgeboekt.
Balans per 31 december 2014 De balans
spreekt voor zich. De financiële positie gaat wel verder
achteruit en daarom is de komende jaren zeker extra
aandacht nodig om de situatie gezond te houden.
Begroting voor 2015 In 2015 zal de financiering
van de renovatie en rookruimte worden afgerond. De
verwachting is dat de participantenbijdrage en de bijdrage
van de Vriendenstichting in 2015 op hetzelfde niveau
blijven als in 2014. Uit gesprekken met de gemeente
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komt naar voren dat ‘De Groene Luiken’ wordt gezien als
een ‘natuurlijke vindplaats’ voor de doelgroep waarvoor
een open huis nodig waar mensen zich veilig voelen en
niet komen omdat ze moeten, maar omdat ze willen.
De gemeente heeft daar veel waardering voor en is dan
ook bereid te bezien of de bijdrage t.o.v. vorige jaren naar
boven kan worden bijgesteld. Daarmee is in de begroting
voor 2015 rekening gehouden.

Exploitatieresultaat 2014 en begroting 2015
BATEN
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Ontvangsten Begroot
2014
2015

Bijdragen participanten
Bijdrage vriendenstichting
exploitatie
Subsidies
Rentebaten
Diverse giften
Ontvangen bijdragen renovatie
en realisering rookruimte
Onttrekking reserve jubileum
Tekort
Nog te ontvangen toegezegd
Nog te verwachten bijdrage
Bijdrage vriendest t.b.v. renovatie

Totaal

2.300

2.000

4.000
20.604
392
504

3.000
28.500
300
0

43.384
4.500
2.199
1.000
5.000
24.000

0
0
0
0
0
0

107.883

33.800

LASTEN

Uitgaven Begroot
2014
2015

Huur
Gas, elektriciteit, water
Belastingen
Verzekeringen
Huishoudelijke kosten
Abonnementen
Scholing vrijwilligers
Andere kosten vrijwilligers
Jubileum
Telefoon
Secretariaat en bankkosten
Publiciteit
Renovatie + rookruimte
Nog te betalen renovatie
Klein onderhoud
Reservering t.b.v. onderhoud
en inventaris
Reservering t.b.v. jubileum
Totaal

5.850
3.548
548
429
7.375
425
2.875
1.697
4.286
653
456
5.680
72.297
1.000
764

5.900
4.000
600
500
8.000
500
3.000
2.500
0
500
300
6.000
0
0
1.000

0
0

500
500

107.883

33.800

Balans per 31 december 2014
AKTIVA 2014

PASSIVA 2014

TRIODOS
7
Kapitaal
Bankrekening
16.556
Reservering jubileum
Tekort
2.199
Reservering t.b.v.
		
onderhoud en inventaris
Training vrijwilligers*

11.937
1.500

Totaal

18.762

18.762

Totaal
* nog te betalen

2.500
2.825

Bestuur

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Ineke Nieuwstraten
Penningmeester: Kees Clement
Secretaris: Cobi Nieuwstraten
Bestuur: Teun Goedknegt, Frans v.d. Akker,
Jaap van Duijvenbooden, Coby Penning en Harry Tuitel.
19
17
Coördinatie vrijwilligers:
Anneke v.d. Graaf en Jacqueline du Mortier
Ondersteuning coördinatoren/training vrijwilligers:
Rob van Herwaarden
Samenstelling van de werkgroep expositie
Afke Boot, Ada en Rob Pellearts
Webmaster website
Anja Hoogewerff

Aanloophuis ‘De Groene Luiken’
Oosthavenkade 8
3134 NV Vlaardingen
Telefoon 010 - 435 37 46
www.degroeneluiken.nl

Productie: www.FortMedia.nl / www.apollografisch.nl

17

