
Jaarverslag 2018 van Aanloophuis “Oer de Brêge”. 

Inleiding. 

De tijd gaat snel, gebruik hem wel. Zo maar een heel vaak gebruikte 
uitdrukking. Maar ja je moet ook met een jaarverslag ergens mee 
beginnen. Dat de tijd snel gaat dat is geen nieuws. Voordat je het weet 
moet je weer nodig aan de slag met een jaarverslag. Maar wat moet er 
deze keer dan weer in staan. Want ja als alles zijn “gewone” gangetje 
gaat, wat blijft er dan te vermelden. Bewust staat gewone tussen 
aanhalingstekens. Want het lijkt allemaal zo gewoon, maar wat komt er 
elk jaar weer veel te kijken om de gang van zaken rond ons Aanloophuis 
voor elkaar te houden. Ook dit jaar is dat weer zonder grote problemen 
gelukt, dankzij al die mensen die zich belangeloos voor ons aanloophuis 
inzetten. De vele stille krachten op de achtergrond. Onbetaalbaar.    
Dus toch een positieve terugblik op het afgelopen jaar. Op naar het jaar 
2019, want dan vieren wij het dertig jarig bestaan. Dus dan is er weer 
heel veel te vertellen in het jaarverslag van dat jaar. Daarom nu maar 
over tot de lopende zaken zoals die meestal in het jaarverslag voorkomen.

De doelstelling van het Aanloophuis is en blijft: het tijdelijk hulp bieden in 
geestelijke en maatschappelijke nood. En voorts al hetgeen dat met één 
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied omvat 
Heerenveen en wijde omgeving. 

Met als grondslag de bijbel als Gods woord en zich daardoor in haar werk 
te laten leiden, in het bijzonder door de daarin gegeven richtlijnen ten 
aanzien van: naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid. 

Bestuur. 

Ons streven is om binnen ons stichtingsbestuur dat zoveel mogelijk 
kerkgenootschappen een vertegenwoordiger in ons bestuur hebben. De 
bestuurssamenstelling was per 31 december 2018 als volgt: 

Dagelijks bestuur:
De heer D. Kleinhesselink      voorzitter 
De heer J.T. Krijnsen             penningmeester 
De heer D. Annema               secretaris              
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Bestuursleden: Namens:

De heer M. Bolt Protestantse Gemeente Heerenveen
De heer A. Boersma   Baptistengemeente Heerenveen
De heer E. Gouma  Nederlands Gereformeerde Kerk 
De heer H. Kok Protestantse Gemeente Heerenveen 
De heer K. Buist Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk
Vacant Rooms Katholieke Petrus en Paulus Parochie 
De heer D. Nota Protestantse Gemeente Heerenveen
Mevrouw P. Visser Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en 

Tjalleberd

Van de voorzitter.

Beste lezeressen en lezers, vrienden van het Aanloophuis; 

Het gaat goed met ons Aanloophuis. We kunnen de dingen doen die we 
willen, en hebben daar op dit moment nog genoeg vrijwilligers en 
bestuurders voor. We zijn dankbaar voor ieders inzet. Zonder dat zou het 
niet gaan. Onze gasten hebben het goed met elkaar, en laten ons dat ook 
regelmatig weten. Ons Aanloophuis krijgt alom erkenning en we hebben 
een goede naam opgebouwd. 

Denkend aan hoe het allemaal is begonnen, moeten we volgend jaar 30 
jaren terug gaan in de tijd.|
Rond 1987 begon een plaatselijk-regionale ad-hoc commissie ‘Kerk & 
Samenleving’ na te denken over het opzetten van een interkerkelijk 
inloophuis. Een laagdrempelige plek waar mensen die daar behoefte aan 
hebben zomaar bij elkaar konden zijn. Eenzaamheid was toen al een 
issue, en als kerkgemeenschappen wilden we sowieso ook iets in de 
maatschappij gaan doen.
Ikzelf was erbij. Ik herinner me nog dat toen in mei 1989 de plannen zo 
goed als rond waren en we een bovenverdieping van een pand aan de 
Compagnonstraat konden krijgen. We gingen in de hele regio kerken 
aanschrijven, en een eerste informatieavond houden in de toenmalige 
Europalaankerk, om vrijwilligers te werven. 

Blij verrast waren we op die avond met de grote opkomst en een -ver 
boven verwachting- prompte aanmelding van ruim 30 vrijwilligers. Dat 
was een heel mooi begin. En in september 1989 konden we een 
voorzichtige start maken. Het duurde nog even voordat de gasten ons 
wisten te vinden. Dat is intussen wel anders!  We zijn gegroeid, zowel in 
jaren als ook in ervaring. Ons Aanloophuis heeft haar naam gevestigd. 
Daar zijn we dankbaar voor en we noemen dat met gepaste trots.
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Dank past ons ook voor alle donateurs, kerken en organisaties die ons nu 
al zo vele jaren een warm hart toedragen en ons ondersteunen met geld 
of anderszins. Bedankt!  We hebben volgend jaar wat te vieren!

Mijn wens en groet voor nu is ‘HEB HET GOED en TOT ZIENS in ons 
AANLOOPHUIS’ 

Met vriendelijke groeten,

Dick Kleinhesselink. 

Stuurgroep. 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in 
het Aanloophuis. Een taak van levensbelang voor ons Aanloophuis. Heel 
veel zaken worden door de leden van de stuurgroep verzorgd. Onder meer
het aansturen van de vrijwilligers, het inkoopbeleid en de huishoudelijk 
zaken om maar een paar van hun werkzaamheden te noemen.

Kookgroep.  

Elke dondermiddag is er voor onze gasten de mogelijkheid aan te 
schuiven voor een gezonde warme maaltijd. Het menu wordt door de 
leden van de kookgroep in goed overleg met elkaar samengesteld. Aan de
gasten wordt hiervoor een kleine financiële bijdrage gevraagd. De 
kookkunst van de vrijwilligers van de kookgroep wordt heel erg 
gewaardeerd. Fijn dat er ook op deze manier iets voor onze gasten kan 
worden gedaan. En dat er lekker wordt gekookt blijkt wel uit het 
onderstaande recept dat bij de gasten erg in trek is naast de Hollandse 
pot vinden de gasten ook onderstaand recept lekker:

4 personen pasta (ongeveer 400 gram)
1 zak gesneden groente
175 gr geraspte kaas
1 beker crème fraîche
ham of rundergehakt
Ruim water koken en doe er een bouillonblokje in. Rul het gehakt en wok 
de groenten.
Kook de pasta beetgaar.
Doe de groenten, het gehakt of de ham en de crème fraîche door de 
pasta. Op smaak brengen met de kaas.
Eet smakelijk.
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Werkgroep activiteiten. 

Deze zeer actieve werkgroep heeft ook dit jaar weer veel gezellige 
avonden verzorgd. Dit met het regelmatig organiseren van  
spelletjesavonden, bingo, sjoelen en zo meer. Er is altijd voor iedere 
deelnemer een prijsje beschikbaar. Ook van onze jeu de boule baan werd 
weer volop gebruik gemaakt. De jaarlijkse barbecue voor alle gasten en 
vrijwilligers van ons Aanloophuis is ook altijd weer een geweldig succes. 
En als het dan al eens regent, is dat ook geen probleem. Het blijft lekker 
en gezellig. En ook Sinterklaas is natuurlijk weer in eigen persoon langs 
geweest. Wat een feest voor de gasten die allemaal weer verrast werden 
met een cadeautje dat bij hun past. Een echte goed heilig man. 

Werkgroep training en begeleiding vrijwilligers.  

Gelukkig konden wij ook dit jaar weer een aantal nieuwe vrijwilligers 
begroeten. Dit was ook wel nodig, aangezien er een aantal “oud 
gedienden” zijn gestopt. Sommigen met een diensttijd van 15 tot 16 jaar 
bij ons Aanloophuis. Hulde voor zulke mensen. 
Ook door overlijden zijn ons vrijwilligers ontvallen. Altijd weer een heel 
verdrietige gebeurtenis. Ook bij onze gasten is een dergelijk verlies van 
grote invloed. Vaak hadden ze toch wel een hechte band met die 
vrijwilligers.  
Via een stage markt bij NHL Leeuwarden zijn een aantal studenten bereid 
gevonden hun maatschappelijke stage in ons Aanloophuis te vervullen. 
Geweldig dat deze jongelui dit willen doen en ook onze gasten zijn hier 
zeer blij mee.    
Verder wordt er elk jaar een vrijwilligersavond gehouden. Het eerste 
gedeelte van de avond is informatief vanuit ons Aanloophuis. Na de pauze 
is er dan een organisatie uitgenodigd die iets kan vertellen over hun 
werkzaamheden. Het afgelopen jaar was dit de Voedselbank uit 
Heerenveen. 

Commissie Public Relation (PR).   

De leden van deze commissie zijn verantwoordelijk voor de informatie op 
de website. Verder verzorgen ze elk half jaar ons Aanloopnieuws met 
informatie vanuit ons Aanloophuis. 
Dit jaar hebben wij ook weer collega huizen op bezoek gehad en zijn wij 
een aantal keren met onze presentatie op pad geweest. Geweldig is ook 
dat de jeugd van de Trinitas kerk heeft besloten om af en toe actie voor 
ons Aanloophuis te voeren. Super. 
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Commissie Pastorale Zorg. 

Door de leden van deze commissie wordt elk jaar een paasviering en een 
kerstviering verzorgd. Ook is er nu af een toe een zondagse viering voor 
onze gasten. Hierbij is altijd onze huispastor ds. Pieter Jan de Buck 
aanwezig. 

Huishoudelijke dienst. 

Ons Aanloophuis is ook dit jaar weer keurig schoongehouden. Dit geldt 
ook voor de omgeving buiten. Op deze manier kunnen wij ons ook goed 
presenteren. 

Aanvullende info.  

2018
Warme maaltijden verstrekt op de donderdagavond 409
Broodmaaltijd op zaterdag- en zondagmiddag            606

Het aantal bezoekers totaal 1.962

Algemene gegevens

Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge”. 
Herenwal 2 8441 AZ  Heerenveen. 
aanloophuisheerenveen@gmail.com   

Voorzitter D.Kleinhesselink  telefoon: 0513-629510
Penningmeester J.T. Krijnsen  telefoon: 0513-633703
Secretaris D. Annema  telefoon: 0513-632354

Website: www. aanloophuisheerenveen.nl 
Kamer van Koophandel: 41003409
Bankrekening: NL94RABO0330710745

De openingstijden van het Aanloophuis zijn.
Vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.30 uur
Zaterdag 
Zondag         

van 15.00 uur tot 22.30 uur  
van 15.00 uur tot 22.00 uur

Elke donderavond is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een warme
maaltijd in het Aanloophuis. Hiervoor dient men/zich van te voren aan te 
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melden. Op zaterdag- en zondagmiddag wordt de gasten de gelegenheid 
geboden deel te nemen aan een broodmaaltijd.
Zowel voor warme maaltijd als voor de broodmaaltijd wordt van de gasten
een kleine financiële bijdrage gevraagd.   
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Financiën.      

Ook dit jaar zijn wij financieel weer goed doorgekomen. Dankbaar zijn wij 
altijd weer voor al die goede gevers die ons werk mogelijk maken.   
Dus hopen we ook  de komende jaren dat wij mogen rekenen op financiële
ondersteuning. 
   

Jaarrekening 2017

Inkomsten                            Uitgaven

Giften                            € 15.618.33 Energie          €   4.395.39 
Huur                            €   7.412.24 Telefoon          €      411.27 
Huishouding              €  2.354.85 Water                        €      136.49 
Rente                              €      127.53 Vuilverwijdering        €      311.45

                                           Huishouding          €   3.246.98
                                           Bloemen          €           0.00

                                                    Onderhoud          €   5.214.28 
                                          Schoonmaakkst.         €   2.040,00 
                                          Belastingen          €      530.47 
                                          Verzekeringen          €   1.053.51 
                                          Aanloopnieuws          €   1.935.85 

                                                                                                   Trainingen                  €       138.05 
                                          Activiteiten                 €   1.394.11 

                                                                                                   Aflossing leningen     € 72.604.34
                                                         Saldo                        € 67.899.24 neg.  

Totaal                        € 25.512.95 Totaal                      € 25.512.95 

                                                                 Balans 31-12-2017

Debet                                                                                         Credit
Pand Herenwal           € 136134.06                                       Borgsommen                €          250.00
Rabobank                    €      1579.57                                       Onderhoud                   €      19163.08                  
Spaarrekening            €      9000.00                                       Reserveringen              €      10000.00                
                                                                                                    Inventaris                      €       2000.00 
                                                                                                    Lening PKN Oldelamer€       2268.90                  
                                                                                                    Kapitaal                          €   113031.65                 

 

Totaal                           €  146713.63 Totaal                         €        146713.63
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                                                                    Begroting 2018

inkomsten                                         uitgaven
 
Giften             € 12.000,00               Energie         €   4.500,00 

      Huur             €   7.500,00               Telefoon         €       400,00 
Huishouding    €   2.200,00               Water                        €      200,00 
Rente             €           0.00               Vuilverwijdering        €      400,00 

                                                 Huishouding          €  3.300,00 
                                          Trainingen e.d.          €      500,00 
                                          Onderhoud          €  2.000,00 
                                          Schoonmaakkosten   €  2.100,00 
                                          Belastingen          €  1.000,00 
                                          Verzekeringen          €  1.100,00 
                                          Aanloopnieuws          €  2.000,00 
                                          Activiteiten          €  2.500,00 

                                                         Bankkosten          €      100,00 
                                          Bloemen            €      100,00 

                                                        Pastorale Zorg          €      100,00
                                                                                                   Opleiding                     €      100.00  

                                                                                                                      Naar reserves              €   1.300.00

Totaal            € 21.700                           Totaal                         € 21.700.00
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