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Algemeen
Stichting De Bagijn is eigenaar en beheerder van het pand van het Aanloophuis aan de Bagijnestraat 
36 te Leeuwarden.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van De Bagijn bestaat statutair uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van de 
stichting Aanloophuis Leeuwarden. Het bestuur laat zich over bouwkundige zaken en met betrekking 
tot  fondsenwerving adviseren door een lid van het Algemeen bestuur van het Aanloophuis.

Het bestuur vergadert één maal per kwartaal.

Bouwkundige activiteiten
In 2019 is de cv-ketel op de bovenverdieping vervangen. De oude was ruim 18 jaar oud. Tevens zijn 
de wandregelingen in de afzonderlijke ruimtes aangebracht. 
Daarnaast zijn er in en aan het pand diverse onderhoudswerkzaamheden verricht. 
De monumentenwacht voert 2- jaarlijks een inspectie uit op het pand. Dit gebeurt in de even jaren. De 
laatste inspectie heeft plaatsgevonden in december 2018. 

Fondsenwerving
De financiering voor het vervangen van de cv-ketel is via fondsenwerving tot stand gekomen. In 2019 
hebben we 6 sponsoren aangeschreven voor vernieuwing van de 2 cv-ketels in het Aanloophuis.

Deze oude cv-ketels zijn geplaatst in 2001 en vertoonden regelmatig storingen.
De 2 nieuwe cv-ketels en een nieuwe warmteregeling op de verdieping, zijn in 2019 geïnstalleerd.
Aangezien de sponsoring meer opbracht dan de kosten, hebben we na overleg met 2 sponsoren 
toestemming gekregen om het restant te gebruiken voor andere zaken in het Aanloophuis (zie 
Jaarverslag Aanloophuis 2019).

Verhuuractiviteiten
In 2019 is er een nieuwe start gemaakt met het verhuren van het pand. De ruimte wordt daardoor 
beter benut. De begane grond kan goed gebruikt worden door vergaderingen van groepen. Hiervan is 
in 2019 twee maal gebruik gemaakt. In 2019 is contact tot stand gekomen met een stichting die 
psychiatrische patiënten uit Groningen die haar werkzaamheden wil uitbreiden naar Leeuwarden. Het 
betreft de verhuur voor een dagdeel voor per week voor het eerste half jaar van 2020. Dit is een 
proefperiode.
Door de stichting Straatpastoraat wordt gebruik gemaakt van de kantoorruimte boven, gemiddeld één 
dag per week. 

18 mei 2020, 
Het bestuur


