Jaaroverzicht 2017
Algemeen
2017 begon roerig. Er was veel drukte in het Aanloophuis. De gastvrouwen en
gastheren hadden de handen vol. Over het algemeen was de sfeer goed ondanks een
aantal gasten die moeite hadden om zich goed in de groep te handhaven of zich aan
de regels van het huis te houden. We hebben helaas een paar keer iemand de toegang
moeten weigeren. Dit is altijd een zorgvuldig afgewogen keus waarbij vrijwilligers,
coördinator en bestuur intensief samenwerken om zo goed mogelijk recht te doen aan
iedereen en de veiligheid te kunnen waarborgen.
In het voorjaar werd de sfeer rustiger en de zomermaanden verliepen heel
ontspannen. Eén van de gastvrouwen heeft een aantal malen een bingo georganiseerd
wat erg populair was. Daarnaast werden er aan de grote tafel diverse legpuzzels in
elkaar gepuzzeld. Dit naast alle gebruikelijke activiteiten; sjoelen, biljarten, tafeltennis,
dammen, schaken, bijpraten, koffie drinken en ga zo maar door. De laatste maanden
van het jaar verliepen rustig met een hele prettig sfeer in huis.
Vrijwilligers
In onze organisatie zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. Dat betekent dat er altijd een
natuurlijke doorstroom is. We hebben dan ook doorlopend ruimte voor
gastheren/vrouwen of vrijwilligers die in de schoonmaak willen helpen. In september
hebben we weer een nieuwe ondersteuner (teamleider) mogen inwerken, voor de
groep een fijne aanvulling. Ook zien we het aantal betrekkelijk jonge vrijwilligers
toenemen wat een frisse dynamiek geeft. De betrokkenheid van de vrijwilligers is
groot en daardoor kan het Aanloophuis een stabiele plek zijn in een stad vol
veranderingen. Dit werd extra duidelijk toen de coördinator in de herfst een paar
maanden afwezig was: veel vrijwilligers zetten een tandje extra bij en het Aanloophuis
was ieder weekend en iedere woensdag gewoon open!
Het Kor Schippers Trainingscentrum uit Rotterdam heeft een training gegeven voor de
gastheren/gastvrouwen en voorgangers ‘omgaan met lastig/grensoverschrijdend
gedrag’. De basis was de presentiegedachte. Eerst was er een avond over wat
‘present-zijn’ nu eigenlijk betekent. Daar waren ook bestuursleden bij aanwezig.
Daarna volgde twee maal een dagdeel in een kleinere groep waarbij nader in gegaan
werd op het werk. De opkomst was goed en de geluiden nadien waren positief. Samen
met een lekkere lunch en het ontmoeten van elkaar maakte het tot een waardevolle
dagen. Ook de coördinator heeft dit jaar weer intervisie vanuit het trainingscentrum
genoten.
Vieringen
Tijdens de zomermaanden zijn er een paar weken geen vieringen georganiseerd
omdat de belangstelling vanuit de gasten erg klein was. Er zijn voldoende
voorgangers, zij vinden het zinvolle ontmoetingen, ook als de opkomst klein is. In de
herfst trok het aantal gasten dat de weg naar ons kapelletje vond, weer aan.
Maaltijden
In de boodschappengroep zijn een aantal veranderingen geweest, ook dat vindt
gelukkig weer zijn weg. Ieder weekend staan de benodigde levensmiddelen klaar in de
keuken.
Maandelijks hebben we twee gezamenlijke maaltijden: op de derde zaterdag van de
maand wordt er een bijzondere en voedzame maaltijd gekookt en iedere eerste
zondag van de maand hebben we een broodmaaltijd. Voor deze laatste maaltijd
ontvangen we altijd 2 manden vol met fruit uit één van de betrokken kerken. Fijn om
uit te delen! En iedere keer weer prettig om met z’n allen aan tafel te gaan.
Facilitair

Ook het schoonmaken moet gedaan worden. Op de achtergrond is dan ook een hele
groep mensen actief om alles goed bij te houden. Het Aanloophuis ziet er tip top uit.
Ook het onderhoud van het gebouw is goed op orde dank zij een aantal mensen met 2
rechter handen.
Coördinator, 5 maart 2018.

Bestuur
Het bestuur is in 2017 opnieuw van samenstelling gewisseld. In het voorjaar is een
nieuwe penningmeester aangetreden. In het najaar kon de vacature van de
Baptistengemeente Parkkerk worden vervuld. Het bestuur is op deze wijze weer
versterkt, maar er zijn nog twee vacatures te vervullen.
In 2017 is de reeds geplande renovatie uitgevoerd. Dit betreft o.m. de vervanging van
de vloerbedekking op de bovenverdieping en de nodige reparaties aan de buitenmuur
en dakgoten. Tevens moest de geluidsapparatuur en de wasemkap worden vervangen.
Voor deze zaken konden in 2016 al de benodigde fondsen worden geworven.
Als Aanloophuis willen wij op een eigentijdse wijze naar buiten treden. In 2017 is
daarom een begin gemaakt met het opstellen van een communicatieplan.
Er zijn een aantal zaken die de voortdurende aandacht van het bestuur vragen. Dit
betreft de wijzigingen die zich voordoen met betrekking tot de maatschappelijke
opvang. Deze raken de positie van het Aanloophuis. Het bestuur onderhoudt hierover
nauw contact met de gemeente en de betreffende welzijnsorganisaties. Daarnaast
blijft de financiële positie van het Aanloophuis een belangrijk punt van aandacht in het
overleg met de deelnemende kerken.
Het bestuur kwam in 2017 tien keer bijeen. Met de participerende kerken werd in april
en november vergaderd.
5 maart 2018.

