Jaaroverzicht 2018.
Algemeen
2018 was een goed jaar in het Aanloophuis. De gezelligheid stond voorop!
Middenin het centrum van de Culturele Hoofdstad was het Aanloophuis een rustig punt in de, soms
hectische, stad.
Het jaar was qua aantal bezoekers rustiger dan de voorgaande jaren. Dit beeld was ook bij andere
opvangvoorzieningen te zien. En dat brengt een andere dynamiek met zich mee. Meer tijd voor een gesprek,
een verhaal, een spelletje. Dat is verrijkend en verbindend.
Gasten
We hebben dit jaar een hele plezierige tijd gehad zonder grote incidenten.
Het openen van de rookruimte geeft een andere sfeer waar we onze weg in moeten vinden. Over het
algemeen wordt het als prettig ervaren.
Er zijn 2 mensen overleden die regelmatig bij ons kwamen. Een aantal van de gastheren/gastvrouwen zijn
op de uitvaartdiensten geweest.
Vrijwilligers
In de zomer hebben we in goed overleg met een kleiner aantal gastheren/gastvrouwen per team gewerkt. Dit
werkte naar alle tevredenheid en was passend bij het aantal bezoekers.
Deskundigheidsbevordering: in april is er een avond in het kader van de scholingscarrousel geweest met als
thema ‘presentie’.
De ondersteunersgroep is in 2018 zes keer bij elkaar gekomen om te overleggen over de gang van zaken in
huis.
35 jaar Aanloophuis!
Kerst 2018 was het 35 jaar geleden dat het Aanloophuis geopend werd! Bijzonder!
De laatste vrijwilliger die vanaf de start werkzaam was bij het Aanloophuis, heeft na 35 jaar het stokje over
gegeven aan een jongere generatie. Hij is voor zijn jarenlange trouwe aanwezigheid in het zonnetje gezet.
Nominatie voor de landelijk vrijwilligersprijs ‘meer dan handen’.
Eind 2018 werden we tot onze grote verrassing genomineerd voor de landelijke vrijwilligersprijs ‘meer dan
handen’. We zaten in de race voor de prijs voor lokale initiatieven. We hebben in het kader hiervan en van
het 35- jarig jubileum meerdere kranten, de lokale televisie en radio van Omrop Fryslân gehaald. (zie
website)
Giften
Naast de meer reguliere giften en ondersteuning noemen we hier een paar bijzondere giften van 2018. Deze
lijst is niet compleet maar geeft een kleine indruk van spontane, zeer welkome, gebeurtenissen:
– Een groepje uit de City Life Church heeft in de wintermaanden regelmatig voor onze gasten gekookt;
– Een particulier heeft afgelopen herfst meerdere keren voedingsmiddelen gegeven, waaronder veel fruit;
– De remonstrantse kerk heeft voor chocoladeletters gezorgd rondom de sinterklaastijd;
– De organisatie van de grootste gehaakte deken van de wereld doneerde 75 dekens die we mochten
weggeven aan gasten en vrijwilligers. Ze gingen rond de kerstdagen als warme broodjes over de toonbank.
Enige andere activiteiten
– In september is er, net als ieder jaar tijdens open monumentendag, weer een open dag georganiseerd.
– We hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vrijwilligersmarkt in de Harmonie.
– Een grote groep jongeren uit de kerken van Groningen heeft het Aanloophuis bezocht om meer te horen
over ons werk. Een gast heeft verteld wat deze plek voor hem betekent.
– De catechisanten uit de Christelijk gereformeerde kerk en uit de PKN Sexbierum zijn langs gekomen om te
horen wat we hier doen. Ook daar worden gasten bij betrokken.
18 maart 2019,
De coördinator
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Jaaroverzicht 2018 bestuur.
Samenstelling bestuur
Het bestuur is in 2018 opnieuw van samenstelling gewisseld. Onze trouwe secretaris heeft na bijna 12 jaar
zijn taak overgedragen aan een nieuwe secretaris. Zowel het bestuurslid namens de Protestantse gemeente
Leeuwarden als de Protestantse gemeente Huizum moesten door omstandigheden hun
bestuurslidmaatschap opgeven. De betreffende kerken hebben nieuwe bestuursleden kunnen aanwijzen.
Ook de al langer openstaande vacature van de Vrije Evangelische Gemeente is vervuld. Het bestuur bestaat
ultimo 2018 uit 7 afgevaardigden namens de kerken en twee aangezochte zogenaamde derdebestuursleden. Er zijn twee vacatures.
Het algemeen bestuur heeft 8 maal vergaderd. In april en december is vergaderd met de participerende
kerken.
Stichting Aanloophuis en Stichting De Bagijn
In goed overleg met de kerken zijn de financiën van beide stichtingen gesplitst. Dit heeft veel tijd gevergd. Dit
is door de penningmeester eind 2018 tot een goed einde gebracht.
Privacy
Het inwerkingtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is aanleiding geweest om
de reeds bestaande werkwijze van de registratie van de gasten tegen het licht te houden. Ook is vastgelegd
welke persoonsgegevens van de vrijwilligers worden bijgehouden. Eind 2018 is het project in een
eindstadium.
Renovatie
De renovatie van het pand is in 2018 afgerond met nog een paar kleine aanpassingen.
Rookvrij Aanloophuis
Begin 2018 is besloten dat het roken in het Aanloophuis in het belang van onze gasten en vrijwilligers niet
meer kon worden toegestaan. Per 1 december 2018 is dit definitief in werking getreden. De gasten maken
sindsdien gebruik van een kleine rookruimte in de steeg, die tot stand is gekomen dankzij sponsoring. Het
verblijfsklimaat in de benedenruimte is hierdoor aanzienlijk verbeterd.
Ontwikkelingen in het sociaal domein
Rondom het Aanloophuis lijkt alles in beweging. In het sociale domein van de gemeente Leeuwarden zijn er
verandering op til, zowel wat betreft de dagopvang voor de dak- en thuislozen, als voor wat betreft de
transitie en bezuinigingen in de WMO. Dit raakt ook het Aanloophuis. De ontwikkelingen worden dan ook op
de voet gevolgd.
35 jaar Aanloophuis
In december 2018 bestond het Aanloophuis 35 jaar. We kijken dankbaar terug op 35 jaar met ups en downs,
maar vooral op 35 jaar zorg voor een warme en veilige plek voor iedereen in Leeuwarden, die dat nodig
heeft. Daarvoor hebben zich vele honderden vrijwilligers ingezet. Het was dan ook een mooi cadeau dat het
Aanloophuis in november 2018 samen met twee andere organisaties in Leeuwarden werd genomineerd voor
de landelijke vrijwilligersprijs!
18 maart 2019,
Het bestuur
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