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Jaarverslag 2016

Dit jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de gebeurtenissen in 2016. Het is bedoeld voor de vrijwilligers en
alle overige betrokkenen die onze stichting een warm hart toedragen.

• Bestuur

Binnen het bestuur heeft het gerommeld, bestuursleden kwamen, maar gingen ook weer en momenteel bestaat 
het bestuur uit 2 mensen te weten; 
Cees Kamminga, penningmeester
Alie Veltman, voorzitter
We streven er naar het bestuur zo spoedig mogelijk weer uit te breiden met een secretaris.

• PR

In 2016 is de PR commissie een financiële wervingsactie begonnen, hetgeen resulteerde in een aantal giften. 
Om de diverse activiteiten onder de aandacht te brengen zijn er persberichten uitgegaan naar de Leeuwarder 
Courant en Huis aan Huis.
De folders van het Theehuis liggen bij diverse instellingen en andere openbare gelegenheden.
In het wijkblad van Westeinde heeft een groot interview met foto's gestaan met onze vrijwilligerscoördinator, 
Anny van der Veen.
Ook op de jaarlijkse vrijwilligersbeurs was het Theehuis vertegenwoordigd.
En natuurlijk, de Nieuwsbrief, regelmatig geschreven en verzonden door onze vrijwilligerscoördinator.

• Vrijwilligers

Er is een trouwe vaste kerngroep vrijwilligers, die al jaren vol verve hun taak uitvoeren. Af en toe besluit iemand
te stoppen als gastheer/vrouw, maar gelukkig melden zich ook weer nieuwe mensen aan. Zonder hen zou het 
Theehuis niet kunnen bestaan. We hebben zelfs een aantal stagiaires van het HBO als vrijwilliger gehad.
Naast de gastheren/vrouwen zijn er ook nog de mannen die de klussen voor ons uitvoeren. We doen nooit 
tevergeefs een beroep op hen. Hen kunnen we ook niet missen.
Veel vrijwilligers hebben een eigen 'taak', ze halen boodschappen, verzorgen bloemstukjes of nemen zitting in 
een commissie. Ook de asbusbijzettingen worden verzorgd door een vaste vrijwilliger. 
In december hebben we weer een gezellige bijeenkomst gehad, waarbij een groot aantal vrijwilligers acte de 
presence gaf. Fijn dat het gewaardeerd wordt.

• Activiteiten

In november en december werden weer Allerzielen en Wereldlichtjesdag georganiseerd. De reacties van de 
bezoekers waren erg positief, het waren warme, intieme bijeenkomsten die muzikaal werden omlijst door Melvin
van Eldik. Ook de teksten, uitgezocht en voorgedragen door vrijwilligers, pasten goed bij de gelegenheid. 

• Aantallen

In 2016 zijn er 1391 bezoekers geweest in het Theehuis, in 2015 waren dat er 1541.
Er waren 13 asbusbijzettingen met 108 gasten, tegen 24 met 192 gasten in 2015. Dat betekent dus een afname, 
naar de reden daarvan kunnen we alleen maar  gissen.

• En verder

Onze vrijwilligerscoördinator deelt haar taken vanaf eind 2016 met Els van Erp.
De bestuursfunctie van secretaris is vacant.
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