Jaaroverzicht 2019 - Bestuur
Samenstelling bestuur
Het bestuur is in 2019 niet van samenstelling gewisseld. Het bestuur bestaat ultimo 2019 uit 7 afgevaardigde
namens de kerken en twee aangezochte zogenaamde derde- bestuursleden. Er blijven twee vacatures
vanuit de participerende kerken.
Het algemeen bestuur heeft 10 maal vergaderd. In april en november is vergaderd met de participerende
kerken.
Fondsenwerving
In dit jaar is een aanvraag ingediend bij het Franciscusfonds. Dit landelijke fonds maakt deel uit van het
Kansfonds en richt zich de komende jaren op de ondersteuning van inloophuizen. Wij hebben de benodigde
gegevens aangeleverd en in september een intakegesprek gehad. Wij hebben een financiële toezegging
voor 2020 gekregen met uitzicht op een subsidie voor 2021 en 2022. Daarnaast krijgen wij ook
organisatorische ondersteuning, waarmee wij hulp kunnen krijgen bijvoorbeeld bij het opstellen van een
toekomstvisie en het werven van donateurs.
Er is dit jaar opnieuw een aanvraag ingediend voor de bijdrageadvieslijst van de PKN.
De kerken binnen de grenzen van het huidige grondgebied van de gemeente Leeuwarden zijn
aangeschreven met de vraag of zij bereid zijn in het Aanloophuis te gaan participeren, dan wel anderszins te
steunen. Hierop is slechts in beperkte mate gereageerd.
In 2019 hebben we 6 sponsoren aangeschreven in eerste instantie voor vernieuwing van de 2 cv-ketels in
het Aanloophuis.
Aangezien de sponsoring meer opbracht dan de kosten van de 2 nieuwe cv-ketels en een nieuwe warmteregeling op de verdieping,hebben we, na overleg met 2 sponsoren, het extra geld kunnen besteden aan een
biljart in het Aanloophuis. Het oude biljart was niet meer te renoveren. Nu staat er een "nieuw" biljart in de
zaal, waar onze gasten weer jaren plezier van kunnen hebben.
Privacy
Het inwerkingtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) 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. In september 2019 is een samenvatting
van het privacybeleid in de vorm van een vraag en antwoord op de website geplaatst (onder
gasteninformatie).
Werven van vrijwilligers
Het werven van nieuwe vrijwilligers heeft in 2019 veel aandacht gevraagd. Een groot deel van onze
vrijwilligers komt nog steeds uit onze achterban bij de kerken. Daarom is in diverse kerken informatie
verstrekt over het Aanloophuis. De coördinator en/of vrijwilligers vertellen dan over hun werk. Tijdens het
open huis op 14 september is hier aandacht voor gevraagd. We zijn ook present geweest op het
vrijwilligersfestival in de Harmonie in oktober en we zijn op Omrop Fryslân en bij omroep LEO/Middelsee te
horen geweest. Voor het werven van de vrijwilligers zijn nieuwe kleine folders ontworpen en gedrukt.
Ontwikkelingen in het sociaal domein
Rondom het Aanloophuis is alles in beweging. In het sociale domein van de gemeente Leeuwarden is de
transitie met bijbehorende bezuinigingen in de WMO in gang gezet. Met betrekking tot de dagopvang voor
de dak- en thuislozen, waarin het Aanloophuis in het weekeinde haar aandeel levert, is de transitie
vooralsnog uitgesteld. Deze ontwikkelingen kunnen het Aanloophuis raken en worden op de voet gevolgd.
In het bestuur is in dit jaar daarom een aantal keren gesproken over de ontwikkeling van een toekomstvisie
voor het Aanloophuis.
18 mei 2020,
Het bestuur
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Jaaroverzicht 2019 – Coördinator
Vrijwilligers
‘Zondagochtend 9.30 uur:
In de Bagijnestraat gaat op nummer 36 de deur open, een paar koude en natte mensen lopen naar binnen.
Daar worden ze verwelkomd en staan vrijwilligers klaar met koffie, thee en boterhammen. De kachel staat
aan, de sfeer is ontspannen. Er worden grapjes gemaakt en een enkeling gaat in een hoekje zitten om
wakker te worden… De dag in het Aanloophuis is begonnen!
Op een gemiddelde zondag komen er in het Aanloophuis tussen de 40 en 60 bezoekers. Jong en oud,
dakloos of eenzaam, ziek of verdrietig. Op deze plek willen we dat ze zich welkom weten, ongeacht hun
achtergrond, situatie of uiterlijk.
Wij vinden dit belangrijk, jij/u ook?
Kun jij 1 dagdeel in de 3 weken vrij maken om mee te helpen?
Ben je ouder dan 20 jaar, wil je wel mensen leren kennen die op een andere manier leven en sta je stevig in
je schoenen? Dan hebben wij jou hard nodig!
Het Aanloophuis heeft doorlopend vrijwilligers nodig! Help ook mee.’
Bovenstaande tekst stond eind 2019 in diverse kerkbladen en kranten met als doel nieuwe vrijwilligers te
werven. (Zie ook ‘werven van vrijwilligers’)
Het leverde gelukkig een heel aantal reacties op en na een ‘magere’ periode konden we weer nieuwe
mensen in gaan werken als gastheer/gastvrouw en als voorganger. Twee gastheren zijn in 2019 begonnen
als ondersteuner nadat 2 anderen afscheid hadden genomen en iemand meldde zich spontaan aan om de
voorgangers te coördineren. De schoonmaakgroep willen we graag nog uitbreiden. Ook hebben we een
stagiaire van de opleiding HBO-theologie in ons midden gehad; het voldeed haar zo goed dat ze actief blijft
in het Aanloophuis.
Ziekte en het overlijden van 2 (oud-) vrijwilligers deed ons stilstaan bij de basis van het leven.
Daarnaast waren er ook 2 vrijwilligers die (met elkaar) in het huwelijksbootje stapten. Lief en leed en
onderlinge betrokkenheid heeft zo z’n plek in het Aanloophuis.
Gasten
2019 was een jaar met weinig uitschieters. De sfeer was over het algemeen goed. We hoefden gelukkig
geen sancties te geven en een bezoeker die een tijdlang niet binnen mocht was weer welkom. Met goed
contact en zo nu en dan een gesprek verliep dat gelukkig prima.
We hebben ook van een paar bezoekers afscheid moeten nemen. Verdrietig, en daarom mooi om dit te
kunnen delen met elkaar. Ook hier ervaren we verbinding en betrokkenheid.
Dit jaar stond er een ideeënbus, een veelvuldige wens hebben we kunnen vervullen: wifi voor de gasten!
Maaltijden en giften
De woensdagwintermaaltijden werden goed bezocht, ook andere maaltijden waren gewild. Zo kookte onze
vaste kookgroep eenmaal per maand, heeft een groep uit een kerk regelmatig gekookt, zijn de Rotary en
Rotaryact weer bij ons geweest met eten en hebben we met Pasen een bijzondere viering en een heerlijke
maaltijd gekregen van El Shady. Natuurlijk kwam ook dit jaar de kerstmaaltijd weer van Emmaus uit
Koudum, geleverd door een goede cateraar uit de buurt en kregen we regelmatig fruit.
Ook andere giften, groot en klein, waren heel erg welkom en werden soms met applaus (chocoladeletters
van de kinderen van Baljee) en soms in stilte (anonieme giften) ontvangen. We zijn blij met alle
betrokkenheid, op welke manier dan ook tot uitdrukking gebracht!
Toerusting
In januari werd er een avond georganiseerd voor gastheren/gastvrouwen en voorgangers met als thema
‘grenzen en ontoelaatbaar gedrag’.
In november was er een avond waarbij de ‘presentie’ centraal stond. Beide avonden werden door circa 20
mensen bezocht en waren onderdeel van de leercarrousel.
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Overig
Ook hebben we deelgenomen aan de jaarlijkse Kerkennacht en de Passion in Leeuwarden. De
studentenvereniging Bernlef is op bezoek geweest, zo ook stichting Baljee en Time to Connect. Dit naast de
vele reguliere contacten.
Al met al was het een jaar waarin onze gasten een warm, veilig en open huis konden vinden.
18 mei 2020
Titia de Boer, Coördinator
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