
Jaaroverzicht 2020 – Bestuur

Een bijzonder jaar
2020 zal in ons geheugen gegrift staan. Na normale drukke wintermaanden moesten we 
het Aanloophuis half maart sluiten vanwege de coronapandemie. Pas op 6 juni konden we 
het Aanloophuis weer openen. Met helaas een groot aantal beperkingen. Een deel van 
onze vrijwilligers behoort tot de risicocategorie en kon niet aan de slag. Er moesten 
verschillende aanpassingen worden gedaan, waaronder een spatscherm bij de balie. In 
verband met de 1,5 meter maatregel moest het aantal bezoekers aanzienlijk worden 
beperkt: maximaal 12 personen tegelijk. 
Vanaf half maart is er door de gemeente opvang voor daklozen geregeld op de locatie van 
het Leger des Heils aan de Tuinen. Enkele vrijwilligers uit het Aanloophuis zijn hier actief 
geweest. 
In de periode dat het Aanloophuis gesloten was, is de coördinator samen met de 
straatpastor de straat opgegaan om onze gasten op te zoeken.

Afscheid van Titia de Boer
Na 10 jaar hebben we per 1 oktober 2020 afscheid genomen van Titia de Boer als 
coördinator. Zij was een vaste waarde in het Aanloophuis en heeft veel betekend voor de 
gasten, vrijwilligers en het bestuur.

Een nieuwe coördinator
Gelukkig kon een nieuwe coördinator worden gevonden in de persoon van Marieke 
Jooste-Heinkens. Zij is medio september in dienst getreden en is goed ingewerkt door de 
vertrekkende coördinator.

Samenstelling bestuur
Het bestuur is in 2020 van samenstelling gewisseld. Per 1 januari 2020 hebben we 
afscheid genomen van Cor Zeemans, die bijna 20 jaar bestuurslid was. Gedurende een 
aantal jaren was hij ook vicevoorzitter. Onze penningmeester Rolf Boelhouwer is verhuisd 
en daardoor geen afgevaardigde meer namens de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden. 
Hij is wel aangebleven als penningmeester. Het bestuur bestaat daardoor eind 2020 uit 5 
afgevaardigde namens de kerken en drie aangezochte zogenaamde derde- 
bestuursleden. Er zijn 4 vacatures vanuit de participerende kerken. 
Het algemeen bestuur heeft ca.10 keer vergaderd. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat 
een aantal keren tussentijds digitaal of per mail is overlegd en afspraken zijn gemaakt. De 
vergaderingen zijn  in de loop van het jaar steeds vaker digitaal gehouden. In juni  en 
november is (digitaal)vergaderd met de participerende kerken.

Fondsenwerving
In dit jaar hebben wij voor de eerste keer een bijdrage gekregen van het Franciscusfonds. 
Dit fonds maakt deel uit van het Kansfonds en richt zich voor drie jaar op de ondersteuning 
van inloophuizen die de exploitatie maar moeilijk rond kunnen krijgen. Daarnaast krijgen 
wij ook organisatorische ondersteuning, 
De kerken binnen de grenzen van het huidige grondgebied van de gemeente Leeuwarden 
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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.
Ook van de gemeente Leeuwarden hebben wij weer een subsidiebijdrage ontvangen.
In 2020 hebben we vier keer een aanvraag ingediend bij Stichting Netwerk DAK voor de 
onkosten die te maken hadden met de coronamaatregelen. Dit betrof diverse 
aanpassingen in het pand. In november en december is een bijdrage ontvangen voor een 
warme maaltijd voor de gasten. Daarnaast zijn in december diverse kleine attenties aan de 
gasten uitgedeeld. Van de vier aanvragen zijn er drie positief beoordeeld.

Nieuwsbrief aan de kerken in Leeuwarden
In november 2020 is een nieuwsbrief rondgestuurd aan de kerken op het grondgebied van 
Leeuwarden, die geen participerende kerk zijn. Zij blijven op deze manier wel op de 
hoogte van het wel en wee in het Aanloophuis.

Werven van vrijwilligers - open huis
Het  open huis tijdens open monumentendag in september is altijd een goed moment om 
nieuwe vrijwilligers te werven. Door de beperkingen in verband met corona was er weinig 
aanloop. Met enige moeite is het toch gelukt om voldoende vrijwilligers te krijgen om de 
(kleinere) teams draaiend te houden. 

Ontwikkelingen in het sociaal domein
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.  

april 2021, 
Het bestuur

Jaarverslag van de coördinator

Bijzondere omstandigheden
Na een normale start van het jaar moesten we door de coronapandemie plotseling in 
maart onze deuren sluiten. De plotseling nieuw ontstane situatie zorgde ervoor dat we 
onze bezoekers niet meer konden ontmoeten en dat baarde ons zorgen. Gelukkig werd bij 
het Leger des Heils de mogelijkheid gecreëerd om in het weekend open te gaan, zodat 
een aantal van onze bezoekers toch ergens terecht kon. De coördinator heeft samen met 
de straatpastor het contact met onze gasten proberen te onderhouden door zelf de straat 
op te gaan. In juni werd het weer mogelijk om het Aanloophuis met vele beperkingen weer 
open te stellen. Helaas konden vele van onze wat oudere vrijwilligers niet meer komen, 
maar vrijwilligers die eigenlijk al gestopt waren of hadden willen stoppen, sprongen weer 
bij. Met kleinere ploegen en kortere openingstijden zijn we vanaf juni weer elk weekend 
open geweest.

Maaltijden
De maandelijkse brood- en warme maaltijd zijn vanaf maart niet meer georganiseerd. In 
plaats daarvan hebben we een speciaal ‘coronapakketje’ kunnen uitdelen. Gasten hebben 
gratis brood, soep, fruit en drinken gekregen. Juist door de coronacrisis kwamen er extra 
gelden vrij en konden we in december en begin januari elke zondag een warme maaltijd 
bieden. Deze maaltijden werden door een restaurant in de buurt in porties aangeleverd.
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Normaalgesproken organiseren we een gezamenlijke maaltijd op de woensdag gedurende 
de wintermaanden. Helaas was het gezamenlijk eten niet te realiseren door een gebrek 
aan vrijwilligers. In samenwerking met Stichting Straatadvocaat zijn we wel in november 
begonnen met het uitdelen van meeneemmaaltijden vanuit de deur.

Activiteiten
Normaal gesproken werden er in het Aanloophuis veel spelletjes gespeeld, maar ook dat 
was niet meer mogelijk door de strenge maatregelen. We zijn daarom op zoek gegaan 
naar activiteiten die samen gedaan konden worden op 1,5 meter afstand. De eerste 
activiteit was een succesvolle bingomiddag.
In december hebben vrijwilligers een kledingmarkt georganiseerd. Tien bezoekers zijn 
voorzien van een ‘nieuwe’ garderobe samengesteld uit gedoneerde kleding.
Na veel wikken en wegen hebben we wel een kerstviering georganiseerd. Dit werd 
bijzonder goed ontvangen door onze gasten. Jongeren van Time to Connect hadden 
kerstkaarten geschreven die we met een kerstpakketje mee konden geven aan onze 
bezoekers.

Bezoekers
In overleg met het Leger des Heils is besloten dat wij de mensen zouden opvangen met 
een eigen verblijfplaats en zij de dakloze mensen. We mochten maar en beperkt aantal 
mensen tegelijk ontvangen en zo hoopten we voor iedereen toch een plek te creëren. In 
de loop van het jaar merkten we dat er wel ruimte was om flexibel met die afspraak om te 
gaan zodat we geen mensen hoefden te weigeren (mits er niet meer dan 12 bezoekers al 
binnen waren).
De bezoekers hebben regelmatig uitgesproken hoezeer zij het waardeerden dat het 
Aanloophuis weer open was. De sfeer was gemoedelijk en er werd ook veel gelachen.

april 2021,
Coördinator
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