Stichting Theehuis Leeuwarden
JAARVERSLAG 2009 Theehuis Leeuwarden
De Stichting Theehuis Leeuwarden, opgericht op 30 mei 2007,
presenteert u hier het jaarverslag 2009 waarin een overzicht van de
belangrijkste gebeurtenissen in het jaar 2009 wordt gegeven. Dit
verslag is bedoeld voor de leden van het Comité van Aanbeveling,
voor de vrijwilligers, voor alle overige betrokkenen, en voor allen
die onze doelstellingen onderschrijven en onze stichting een warm
hart toedragen. Dit is het eerste jaarverslag van onze stichting. In
het vervolg zal elk jaar een jaarverslag verschijnen.
Het bestuur was aan het einde van 2009 was alsvolgt samengesteld: Babs Mulder, voorzitter; Steven Smits, secretaris;
Ane de With, penningmeester; Roland Wijmenga, plv. voorzitter.
In februari van dit jaar heeft Bea Walma afscheid genomen als bestuurslid in verband met haar project Gondar on the Move
van het Friesland College. In het bestuur is zij opgevolgd door Ane de With.
In het begin van 2009 was het bestuur vooral gericht op het verkrijgen van geld door fondsen aan te schrijven. Omdat dit
geen vooruitgang boekte heeft het bestuur zich in de loop van dit jaar op andere zaken gericht. De doelstelling was en is
een theehuis, groot of klein. De plannen zijn daarom bijgesteld en de focus kwam te liggen op fase 1, hetgeen wil zeggen
alleen verbouwing van het bestaande gebouwtje; met gebruikmaking de in 2008 toegezegde €20.000,- van de Rabobank
Coöperatiefonds Noordwest Friesland.
De stichting heeft zich ingeschreven bij het Vrijwilligers Service Punt. Vacatures kunnen nu (ook) hier worden geplaatst.
De vrijwilligers zijn door deze inschrijving verzekerd voor ongevallen.
Van de Leoclub Leeuwarden (jongerenafdeling van de Lions) ontvingen wij € 500,- als gift.
Enkele maanden later ook van de Soroptimisten een gift van € 500,In maart werd een bruikleenovereenkomst met de gemeente gesloten hetgeen resulteerde in de opening op 17 mei van het
theehuis in een tijdelijk onderkomen in de aula. Het theehuis is sindsdien alleen op de zondagen geopend van 11 tot 17 uur.
Er werd gestart met een groep van bijna 20 vrijwilligers.
In augustus verkregen wij een horecavergunning.
Na een eerdere afwijzing verkregen we dan toch in juni de begeerde ANBI-status!
Welzijn Leeuwarden (Marten Hiemstra) bood ons vele faciliteiten en ondersteuning aan.
In september waren we de 500 bezoekers gepasseerd, dat is 4 maanden na opening.
Op 31 december waren dat er 1000, als volgt gespecificeerd: 470 niet-betalende bezoekers en 530 betalende bezoekers.
Dirk Beintema, kunstschilder te Leeuwarden, bood begin 2009 aan een aantal kunstwerken speciaal voor het theehuis te
maken. Eind oktober was de officiële onthulling van de 3 schilderijen van zijn hand. Ook Hilde van der Iest, gemeente
Leeuwarden, heeft ons een werk van haar hand geschonken. De onthulling vond plaats in kleine groep en werd verricht
door wethouder van kultuur, Isabelle Diks. De kunstwerken van Dirk Beintema zijn ook op kaart (ansichtkaartformaat)
beschikbaar gesteld door de stichting, ter verkoop in het theehuis.
In oktober vond de eerste vrijwilligersavond plaats in het gebouw van Welzijn Leeuwarden.
In oktober ging het coördinatorschap van de vrijwilligers (roosters, intake, ed.) over in handen van Coos van Tuinen. Tot
die tijd had Steven Smits deze taak op zich genomen.
In begin december was er een gesprek met wethouder Isabelle Diks (en Hilde van der Iest) over onze plannen om alleen
fase 1 uit te voeren met behulp van vrijwilligers en de door de Rabobank Coöperatiefonds toegezegde € 20.000,-. Er volgde
dezelfde dag een gesprek met Peter Jager van de gemeente. Door planwijziging kon alles in een stroomversnelling komen.
Eind november lag het Programma van Eisen bij Douwe Kiestra van Geveke Bouw.
In december werd bekend dat wij de tweede prijs hebben gewonnen in de Goede Doelen Actie van De Telefoongids en de
Goudengids. De € 4000,- mochten wij uitsluitend in ontvangst nemen in de vorm van diensten of goederen. Wij hebben
hiervoor witgoed voor de keuken gekocht. Opslag van deze goederen kon alvast in de opbaarruimte van “ons” gebouwtje.
Tot zover een overzicht van het derde bestaansjaar van de Stichting Theehuis Leeuwarden.
Dit jaarverslag zal ook worden gepubliceerd op http://www.theehuisleeuwarden.nl
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