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De blik van
buiten

Zomaar wat opmerkingen van Carl, één van onze trouwe
gasten, over zijn ervaringen met het aanloophuis:
“Je kunt er gewoon kletsen of er alleen maar zijn zonder al te
veel te zeggen”;
“Er zijn weinig regels en weinig beperkingen”;
“De gastheren en gastvrouwen zijn mensen die in mensen zijn
geïnteresseerd”;
“Kom gerust eens langs in de Groene Luiken en kom zoals
je bent”.

De stijging in het aantal bezoekers zette zich ook in 2016 door
omdat er ruim 2.000 bezoekers meer kwamen dan in het
voorgaande jaar 2015. Daarmee was het voor het aanloophuis
een druk jaar. Het bleef zeer bijzonder om te ervaren dat we
in het aanloophuis elke tijd weer een gedeeltelijk andere groep
mensen mogen ontvangen. Gasten die bijna dagelijks in het
aanloophuis een soort huiskamer hebben gevonden waar ze
andere mensen ontmoeten en waar ze rustig kunnen zitten om
met elkaar te praten en om met elkaar spelletjes te doen of
om de krant te lezen. Het aanloophuis staat al bijna 23 jaar
elke dag open voor alle mensen die behoefte hebben aan een
warme plek en een luisterend oor. Zelfs toen de deur van het
aanloophuis openstond vanwege een vergadering ‘s avonds
liep iemand binnen met de opmerking: “Ik zag dat de deur open
stond en dacht: daar kan ik naar binnen”.

Gasten

Veel bezoekers hebben een postadres in het aanloophuis en
zij moeten regelmatig langs komen om te kijken of er post voor
hen is. Ook dat aantal is stijgende. Verder komen er veel
bezoekers die ‘s nachts gebruik maken van de nachtopvang in
de Elementen. Overdag kunnen zij in het Activiteiten Centrum
van de Pameijer terecht of in ons aanloophuis. Onder onze
bezoekers zijn er mensen die alleen wonen en graag een
praatje komen maken met andere bezoekers en er zijn ook
bezoekers met de nodige (psychische) problemen of
schuldenproblematiek. De meeste bezoekers komen uit
Vlaardingen maar we verwelkomen tevens gasten met allerlei
achtergronden. Er zijn bezoekers met een Syrische of
Iraakse achtergrond en er komt zeer regelmatig een aantal
Somalische en Eritrese gasten die vaak met elkaar een potje
Domino spelen. Heel regelmatig komt, voor of na het
bezoek aan de moskee, een aantal Turkse mannen koffie
drinken omdat zij het met de vrijwilligers en de andere
bezoekers gezellig vinden in het aanloophuis.
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Op vier momenten in de maand wordt er eten aangeboden
in het aanloophuis. Deze momenten zijn inmiddels wijd en zijd
bekend want op die dagen is het altijd drukker dan anders.
Op de eerste zondag van de maand is er soep met brood, op de
tweede donderdag van de maand worden er pannenkoeken
gebakken, op de derde zondag van de maand is er een
eenpansmaaltijd en op de vierde donderdag van de maand
worden er tosti’s gebakken. Er gaan vele liters soep doorheen
en het gebeurt maar zelden dat er wat overblijft. Gelukkig zijn
er altijd vrijwilligers die deze soep en maaltijden willen
klaarmaken want het is best een hele klus om voor 60-70
mensen soep te maken of een maaltijd. Het gebeurt vaak dat
het aanloophuis restanten krijgt van bijvoorbeeld lunches,
vrijwilligersontbijt, nieuwjaarsrecepties, enz. Daar is iedereen
altijd heel blij mee en het gaat altijd op. Vooral in de maand
december kwam er weer veel eten binnen.

Het was te merken dat het aantal bezoekers toenam want in
tegenstelling tot vorige jaren kon het zelfs in de ochtenden al
druk zijn. Er moesten meer en vaker inkopen gedaan worden.
De koffie en thee en vooral de koekjes waren niet aan te
slepen. Uiteraard moest het aanloophuis ook vaker worden
schoongemaakt. Meestal was de sfeer heel relaxed en zaten
de bezoekers te praten, te lezen, spelletjes te doen, wat te
dutten of op hun telefoon te kijken. Dat kan want inmiddels
heeft het aanloophuis ook vrije wifi. Een enkele keer was er
een gast die zich niet aan de regels hield en tekeer ging.
Als na een paar waarschuwingen het gedrag niet verbeterde
of escaleerde, werd de politie gebeld. Gelukkig gebeurde
dit maar één keer.
Voor de vrijwilligers was het door de drukte soms nauwelijks
mogelijk om met de gasten in gesprek te gaan of een
luisterend oor te bieden. Dat werd altijd wel geprobeerd en de
vrijwilligers weten bij veel gasten wel wat er speelt zodat
zij daar dan toch even op in kunnen gaan tijdens het bezoek.
De vrijwilligers vullen in principe zelf op het rooster in
wanneer zij dienst kunnen doen. Het is een
uitdaging voor de vrijwilligster die het rooster
opstelt, om de open plekken in het rooster
iedere maand weer gevuld te krijgen,
Email van een dankbare gast:
maar het lukte haar, door veel bellen
en mailen met de vrijwilligers,
“Allen bij de Groene Luiken,
gelukkig altijd weer.
Hierbij wil ik u allen danken voor
de fijne manier, waarop u mij altijd heeft
behandeld tijdens het ophalen van mijn
post in de periode van medio augustus 2015
tot en met februari 2016, een voor mij zeer
moeilijke tijd, die ik met veel blijdschap afsluit.
Ook vraag ik u om mijn dank over te brengen
aan de medewerkers / vrijwilligers van
de Groene Luiken”.
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Aantal bezoekers
In 2016 was het beduidend drukker dan in het voorgaande jaar.
Een totaal aantal van 18.200 bezoekers telden we dit jaar
terwijl we in 2015 op een totaal van 16.008 waren uitgekomen.
Een gemiddeld aantal van 50 bezoekers per dag.
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Kerst
Het was weer een zeer drukke en gezellige kerst.
In de weken voor kerst werd er al allerlei lekkers gebracht
in het aanloophuis: restanten van kerstbijeenkomsten en
kerstpakketten. De serviceclub ‘Rotary 80’ bracht, net als
vorig jaar, goed gevulde rugzakjes om aan de gasten uit
te delen. Dit jaar was aan bakker Herweijer gevraagd of we bij
hun winkels op de Loper en de Wiardi Beckmansingel op de
zaterdagmiddag voor de kerst wat restanten mochten komen
ophalen. Het overtrof onze verwachtingen zoveel lekkers dat
we kregen. Op Eerste Kerstdag zorgde de familie van Aperen
met hun muziekgroep JUN voor de muziek en op Tweede
Kerstdag was er een muzikaal trio uit Delft. Met de muziek
en al de broodjes, kerstbroden, soep, lekkernijen, koffie en
thee en sapjes waren het weer mooie kerstdagen met een
record aantal bezoekers.
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Postadres
Het postadres zorgde voor heel wat aanloop. In de loop van het
jaar werd het aantal weer groter en stonden er 60-70 mensen
ingeschreven. Stroomopwaarts beoordeelt of iemand voor een
postadres in aanmerking komt. Als mensen een postadres
toegewezen krijgen dan moeten zij regelmatig hun post
komen ophalen en dat gebeurt door de meesten van hen.
Het is belangrijk dat dit allemaal goed genoteerd wordt omdat
mensen anders problemen met hun bijstandsuitkering
kunnen krijgen. Als deze mensen hun post komen ophalen
dan moet een van onze vrijwilligers de post gaan ophalen in de
achterruimte waar de post in laden is opgeborgen. Voor deze
60-70 postadressen komt iedere dag een grote stapel post die
dan weer keurig opgeborgen moet worden. Dit kan soms
zoveel werk zijn dat de vrijwilligers er niet aan toe komen om
de post op te bergen. Daarom is in de loop van 2016 de heer
Henny Kouwenhoven gevraagd om de post te komen opbergen
op twee momenten in de week. Verder komen er regelmatig
nieuwe mensen binnen met formulieren voor een postadres.
Dit vergt wat administratieve handelingen en als er
meerderen op een middag langskomen, kost dat best veel tijd.
De communicatie met Stroomopwaarts is in 2016 gelukkig
verbeterd en iedere 2 weken werden de adressen
gecontroleerd samen met een medewerker van
Stroomopwaarts. Zo werd het bestand aan postadressen
redelijk up-to-date gehouden. In 2016 is een aantal van
2723 bezoekers de post komen ophalen terwijl dat in 2015
nog 1639 keer was.
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Vrijwilligersavonden

Vrijwilligers

Omdat het aanloophuis iedere middag open is en op drie
ochtenden ook ’s ochtends, zijn er veel vrijwilligers nodig en
het aanloophuis prijst zich gelukkig dat er veel vrijwilligers
zijn. Op de vrijdagochtend is er als extra activiteit een crea
groep in de achterruimte actief die door creatieve vrijwilligers
worden begeleid. In januari 2016 is weer een training
begonnen voor nieuwe vrijwilligers en acht nieuwe vrijwilligers
hebben deze training met goed gevolg doorlopen. Helaas is
na een korte periode een van deze nieuwe vrijwilligers
afgehaakt.Gelukkig zijn twee vrijwilligers, die een aantal
jaren geleden waren gestopt als vrijwilliger in het
aanloophuis, weer teruggekomen omdat het werk in het
aanloophuis hen nog steeds aansprak. Daar zijn we heel trots
op. Een vrijwilligster is gestopt omdat zij graag ander
vrijwilligerswerk wilde gaan doen en een ander omdat het
werk voor haar te belastend was geworden. Helaas is een
zeer trouwe en toegewijde vrijwilliger, nadat hij in korte tijd
ziek was geworden, gestorven. In ons gedenkboek wordt
hij herdacht. Door ziekte was een aantal vrijwilligers soms
langere tijd niet in staat om mee te werken. Twee vrijwilligers
werden tijdens de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet met
een bos bloemen en een cadeau omdat zij al tien jaar dienst
deden in het aanloophuis.

Voor de vrijwilligersbijeenkomsten worden alle
vrijwilligers opgeroepen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
Dit is belangrijk om goed geïnformeerd te worden maar ook
om elkaar te ontmoeten. Meestal kwamen er zo’n 20-25
vrijwilligers. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.
- Stroomopwaarts
Teammanager Patrick Zimmerman kwam ons informatie
geven over deze organisatie die is ontstaan door de
Sociale Diensten van de gemeente Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis samen te voegen. Veel bezoekers van het
aanloophuis hebben te maken met deze organisatie in verband
met het postadres.
- Buurtcirkel van Pameijer
Judith en Miranda vertelden over het opzetten van de
Buurtcirkel in Vlaardingen. Kwetsbare deelnemers die thuis
wonen, kunnen in de buurtcirkel gebruik maken van
elkaars talenten en allerlei activiteiten afspreken om elkaar
te leren kennen. De groepsbijeenkomst is heel belangrijk
voor deze mensen.
- Spring Foundation
Carianne en Jacqueline kwamen vertellen wat de Spring
Foundation inhoudt. Deze organisatie is in 2012 opgericht en
heeft zich tot doel gesteld om de sociale armoede aan te
pakken speciaal als kinderen in het geding zijn.
- Trainingsavond over hartcoherentie
Een van onze vrijwilligers had aangeboden om een korte
training te geven. Hij geeft deze trainingen ook op zijn werk.
De keus viel op hartcoherentie en dat was een positieve
training.
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Uitje naar Antwerpen

Crea-ochtend

Dit jaar gingen we met de vrijwilligers van het aanloophuis
naar het buitenland want we gingen met de bus naar
Antwerpen in België. Er gingen 39 vrijwilligers mee en
dat was een record ten opzichte van vorige jaren.
Zoals gebruikelijk hebben we eerst een ander aanloophuis
bezocht: het ‘Open Huis’. Een ander soort aanloophuis dan wij
zijn maar het was heel leuk om te horen van Eric Joris,
de teamverantwoordelijke, hoe zij daar werken. Het Open
Huis staat in een oude wijk van Antwerpen en de vooral
oudere bewoners kunnen voor van alles daar terecht.
Er worden allerlei activiteiten voor en met de mensen
georganiseerd. Na dit bezoek zijn we met de bus op weg
gegaan naar het Centraal Station. Daar vandaan wandelden we
door het centrum van Antwerpen en kwamen we aan in het
prachtige restaurant ‘Het Elfde Gebod’ waar we omringd door
heel veel heiligenbeelden, hebben genoten van een heerlijke
lunch. Vlakbij het restaurant was de prachtige Onze Lieve
Vrouwe Kathedraal die we na de lunch hebben bezocht. Na nog
een uurtje vrij te zijn geweest, zijn we weer met de bus naar
Vlaardingen gereden. Een prachtig uitje waar we allemaal van
hebben genoten.

De groep gasten die graag op de crea-ochtenden aanwezig
zijn om allerlei leuke creatieve dingen te maken, blijft redelijk
constant. Maar de vrijwilligers wisselden nogal eens.
Door ziekte is een van de vrijwilligers uitgevallen, stopte een
ander en ging een vrijwilliger voor drie maanden naar het
buitenland. Gelukkig vonden we weer een paar vrijwilligers
die wilden meehelpen en zo kon de crea-ochtend op vrijdag
steeds doorgaan. Op de laatste vrijdag voor de vakantie
werd er weer geluncht in het Pannenkoekenhuis. Een aantal
gasten en vrijwilligers van de crea-club was uitgenodigd om
bij MOM (Maaltijd op Maandag) te komen eten. Een van onze
vrijwilligers is daar ook actief en zodoende zaten we daar met
z’n twintigen aan een heerlijk diner in een fantastische
entourage.

Bijzondere
activiteiten

22-jarig bestaan
We vierden dat op 11 maart met lekkers bij de koffie.

Mantelzorg café
Op de tweede dinsdag van de maand is
er Mantelzorg café in het aanloophuis.
De consulente mantelzorg van Minters
nodigt mantelzorgers in Vlaardingen
uit om deze ochtenden te bezoeken.
Vaak is er een bepaald thema en
mensen van verschillende
organisaties komen informatie
geven over allerlei zaken die
belangrijk zijn voor mantelzorgers.

Werk van de
crea-club

Maaltijd
op Maandag

14

Lunch in
‘Het Elfde Gebod’
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Vrijwilligersmarkt op Open Monumentendag
Ook dit jaar was het aanloophuis weer present op deze
vrijwilligersmarkt die georganiseerd was door het Servicepunt
Vrijwilligers. Net als het jaar daarvoor werden er
pannenkoeken gebakken en er was gezorgd voor een zitje.
De bezoekers van de markt lieten zich de pannenkoeken goed
smaken. Door het Servicepunt werden we hartelijk bedankt
voor onze actieve aanwezigheid.

Servicepunt Vrijwilligers
Via het servicepunt vrijwilligers hebben onze vrijwilligers
de vrijwilligerpassen in ontvangst genomen. Regelmatig
krijgen we via het servicepunt een naam door van iemand
die geïnteresseerd is om te werken als vrijwilliger in het
aanloophuis. Soms lukt dat prima maar nogal eens moeten
mensen meer uren per week werken dan dat zij in het
aanloophuis kunnen werken en dan gaat het niet door.
Een aantal vrijwilligers heeft gebruik gemaakt van de
‘verwenhaven’ tijdens het Loggerfestival en een ander
aantal heeft genoten van het vrijwilligersontbijt.

Buurtcirkel
De buurtcirkel, opgezet door Pameijer, is een tijd op
donderdagochtend in het aanloophuis aanwezig geweest
om nieuwe mensen bij de buurtcirkel te krijgen maar is
daar mee gestopt. Wel maken zij om de week gebruik van het
aanloophuis om met elkaar wat te eten of bij te praten.

Contacten
- MKV - Maatschappelijke Kring Vlaardingen
Het aanloophuis is aangesloten bij de MKV en de
bijeenkomsten daarvan worden meestal door ons bezocht.
Op de februari bijeenkomst hebben we een presentatie
over het aanloophuis gegeven aan alle aanwezigen en dat had
leuke gesprekken tot gevolg. Hier bleek weer dat nog niet
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iedereen het aanloophuis kent. Op 30 november heeft de
MKV op initiatief van het aanloophuis en een aantal andere
organisaties (Servicepunt Vrijwilligers, Vluchtelingenwerk,
PAV en de Windwijzer) een mini conferentie georganiseerd
over ‘Vrijwilligers en vluchtelingen’. Er was een goede opkomst
in de Windwijzer en er is uitgebreid gesproken over de
mogelijkheden voor clubs en organisaties om vluchtelingen
als vrijwilliger aan te nemen. Soms is de taal een probleem
maar door met anderen samen te werken, verbetert de
taal snel. In het aanloophuis werken er vanaf september twee
vluchtelingen iedere week een dagdeel. Zij hebben het naar
hun zin omdat zij zinvol bezig zijn en de taal zo sneller leren.
Het aanloophuis is blij met deze extra hulp.
- Sociaal Wijkteam
In 2016 hebben we, samen met Pameijer, twee gesprekken
gehad met leden van het Sociaal Wijkteam centrum waarin we
plek hebben aangeboden voor het houden van een spreekuur
in het aanloophuis. Zo zou het Sociaal Wijkteam beter in
contact kunnen komen met mensen die zij willen bereiken.
Eind 2016 hebben we een gesprek gehad met de nieuwe
manager van de Sociale wijkteams Vlaardingen.
- Sociale raadscommissie
In augustus hebben wij in samenwerking met Stichting
Elckerlyc, Pameijer en Stoed een presentatie gehouden
voor deze sociale raadscommissie. Het thema was wat er
in Vlaardingen voor dakloze mensen gedaan werd.
- Activiteiten Centrum van Pameijer
Regelmatig hebben we contact met de begeleiders van dit
centrum. Soms komt een van onze gasten ter sprake als we
het idee hebben dat het niet goed gaat met hem of haar.
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Exposities

Niet alleen Vlaardingse, maar ook regionale kunstenaars
hebben hun werk het afgelopen jaar in de Luiken geëxposeerd.
Er is zelfs werk getoond van een Syrische dame, die haar
doeken veilig had gesteld bij haar broer in Schiedam en zo
hadden we de mogelijkheid om er een expositie van samen te
stellen. Foto’s hebben ons meegenomen van IJsland naar
Madrid en Venetië. Schilderijen hebben ons de Vlaardingse
geschiedenis getoond tot een nieuw samengesteld Kurhaus
en abstracte en figuratieve beelden. Het is een mooie
gewoonte om de ‘huiskamer’ elke 6 weken van een nieuwe
wandversiering te voorzien. De nieuwe expositie geeft
altijd weer aanleiding tot gespreksstof voor zowel de
vrijwilligers als de bezoekers.
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,- voor de
kosten in rekening gebracht bij een opening. Indien er werk
wordt verkocht, komt 10% van de verkoopprijs ten goede
van het aanloophuis. Er zijn 3 officiële openingen geweest.
Door de exposities heeft het aanloophuis 290 bezoekers
mogen verwelkomen. Dit is het totaal van de bezoekers bij
een speciale opening en tijdens de reguliere openingstijden.

Het werk van de volgende exposanten was in 2016 te zien:
25/1 t/m 7/3

Edith Schippers: fotocollages

7/3 t/m 18/4
Schildersclub Centaur: geschiedenis van
		
Vlaardingen en historische panden van
		Vlaardingen;
18/4 t/m 30/5

Lilian Gorissen: abstracte werken in olieverf;

30/5 t/m 11/7
		

Schildersgroep van Zhanhong Liao: werken
uitgevoerd in diverse technieken;

11/7 t/m 22/8
Carl v.d.Windt: religieuze en moderne
		 werken;
22/8 t/m 26/9
Tuhama Almoustafa: moderne figuratieve
		werken;
16/9 t/m 7/11
		

Foto’s diverse onderwerpen van Anneke
Pors, Marian van Heuveln en Ellen Crepin;

7/11 t/m 12/12
		
		

Mieke de Goede samen met haar
kleindochters Amy en Bo Huf met figuratieve
en abstracte werken in diverse technieken;

12/12 t/m 23/1

Ton Delfos: foto’s over IJsland

Werk van
Mieke de Goede

Werk van
Schildersclub Centaur
Foto van
Ton Delfos
18
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Publiciteit

Met behulp van een grafisch ontwerper hebben we een
nieuwe ‘huisstijl’ gekregen. Er zijn een nieuwe, moderne
en frisse folder, poster en vriendenkaart ontworpen en
het logo, dat al 22 jaar oud was, is gerestyled. Verder is de
advertentie die regelmatig in Groot Vlaardingen wordt
gepubliceerd, in de nieuwe stijl aangepast. Vanaf september
is de nieuwe advertentie geplaatst. Er zal door de webmaster
Anja Hoogewerff in 2017 worden gewerkt aan het aanpassen
van de website www.degroeneluiken.nl.

Toelichting op de exploitatie 2016,
begroting 2017 en balans per 31-12-2016
Exploitatieresultaten over 2016
De participatiebijdrage (ontvangen van de RK-kerk) en de
reguliere subsidie (van de Gemeente Vlaardingen) liggen
op hetzelfde niveau als vorig jaar. Pas in de tweede helft van
2016 werd zeker dat we de € 7.665,- die we eind 2015 van
de gemeente extra hadden ontvangen in verband met het
stimuleren van de zogenaamde nuldelijns zorg en het nieuwe
beleid met wijkteams etc ook daadwerkelijk mochten
besteden. Dat betekende dat in 2016 een deel van dit bedrag
niet kon worden uitgegeven. Gelukkig is er voor 2017 meer
zekerheid (zie verderop).

Financieel
Verslag

Er zijn twee posten aan de batenkant die substantieel afwijken
van de gegevens uit 2016:
a
Instellingen als het aanloophuis hoeven geen energiebelasting
te betalen. Verrekening daarvan vindt achteraf plaats.
De meevaller had vorig jaar betrekking op een periode van vier
jaar; dit jaar zijn we “bij”, maar dat betekent ook dat we maar
één jaar retour krijgen.
b
De PKN-kerken in Vlaardingen besloten dat er een extra
kerstcollecte in 2015 zou worden gehouden. De opbrengst
daarvan die in januari werd overgemaakt bedroeg maar
liefst € 2.633,-! Tot slot besloot de Vriendenstichting begin
2016 tot een bijdrage van € 1.000,-. Deze toezegging was
nodig omdat er onzekerheid bestond met betrekking tot de
besteding van de gemeentelijke bijdrage die vanuit 2015 nog
op de balans stond (zie hiervoor).
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De overige inkomensposten bevinden zich globaal op hetzelfde
niveau als in 2015 (met uitzondering van de eenmalige extra
bijdrage in 2015 vanuit het Groot Vlaardings Dictee).
Veel uitgaven in 2016 bewogen zich eveneens globaal op het
niveau van 2015. Er zijn wel een paar uitzonderingen.
De uitgaven voor huishoudelijke kosten, met name kosten
voor koffie, thee ingrediënten voor de (soep)maaltijden voor de
gasten en voor de schoonmaak stegen. Dat hangt uiteraard
samen met de toename in het aantal bezoekers. Ook voor
publiciteit werd fors meer uitgegeven, gedeeltelijk eenmalig
in verband met het laten ontwikkelen van een nieuwe huisstijl
en publiciteitsmateriaal. Verder werd in het najaar het
meubilair gedeeltelijk vernieuwd. Tot slot waren de kosten
voor het secretariaat hoger met name omdat een akte met
nieuwe statuten bij de notaris moest worden gepasseerd.
Ondanks deze hogere uitgaven resteert een overschot vooral
omdat in de eerste helft van 2016 een voorzichtig beleid moest
worden gevoerd zolang geen zekerheid bestond dat we het
overschot van 2015 ook daadwerkelijk mochten besteden.
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Balans per 31 december 2016
De balans spreekt voor zich. De financiële positie is
gezond en het kapitaal, inclusief reserves, bevindt zich
op een redelijk niveau.

Balans aanloophuis 31-12-2015 en 2016
AKTIVA
TRIODOS
bankrekening

2015
482
32145

1000

vriendenst**

Totaal
** nog te verrekenen

2016
562
33250

32627

34812

PASSIVA
Kapitaal
reservering jubileum
reservering inventaris + onderhoud
training vrijwilligers*
overschot
huur 2016*

2015 2016
14945 17055
2000 2500
3000 3500
2875 2825
9807 2832
6100

Totaal
* nog te betalen

32627 34812
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Begroting voor 2017
De gemeente erkent al lang de belangrijke bijdrage die het
aanloophuis levert voor de maatschappelijke ondersteuning
van Vlaardingers en daarnaast het functioneren als postadres
van mensen die niet over een vaste woon-of verblijfplaats
beschikken. De gemeente wil daarnaast de nuldelijns zorg
versterken en gaan werken met wijkteams. Juist in verband
met dat nieuwe beleid is besloten om de subsidie aan het
aanloophuis structureel te verhogen naar € 29.000,-.

De verwachting is dat de participantenbijdrage op hetzelfde
niveau blijft als in 2016. De uitgaven voor huishouden zullen
naar verwachting, evenals die voor vrijwilligers toenemen.
Bij de reserveringen voor inventaris en jubileum kan worden
volstaan met een raming van elk € 250,-. De overige uitgaven
blijven naar verwachting globaal op hetzelfde niveau. Om de
begroting sluitend te maken, zal opnieuw een beroep worden
gedaan op de Vrienden van de Groene Luiken.

Exploitatie 2016, begroting 2017
realisatie
2016

begroting
2017

Bijdragen participanten
bijdrage vriendenstichting
Subsidies
Rentebaten
div giften
retour energiebelasting
nog te verwachten bijdr
inkomsten koffiebusje
collecte PKN
vanuit extra subs 2015
bijdrage scholing van diakonie

2300
1000
21046
272
695
348
2825
474
2633
7665

2300
2400
29000
250
500
350

Totaal

39258

BATEN
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450

3000

38250

LASTEN

toegerekende huur
gas, elektriciteit, water
Belastingen
Verzekeringen
Huishoudelijke kosten
Abonnementen
Scholing vrijwilligers
Andere kosten vrijwilligers
Telefoon
Secretariaat en bankkosten
Publiciteit
inventaris en groot onderhoud
klein onderhoud
reservering t.b.v. inventaris
reservering t.b.v. jubileum
overschot

realisatie
2016

begroting
2017

6100
2282
569
417
9247
585
2825
2497
954
848
7382
1319
401
500
500
2832

6250
2600
600
450
10500
600
3000
3500
1000
500
7750
500
500
250
250

39258

38250
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Bestuur

De statuten en het huishoudelijk reglement hadden een
update nodig en de voorstellen daartoe zijn regelmatig in
het bestuur besproken waarna uiteindelijk de nieuwe
toekomstbestendige statuten bij de notaris zijn getekend.
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Kees Clement
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Overige bestuursleden
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Coördinatie vrijwilligers
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Webmaster website
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