Stichting Theehuis Leeuwarden

JAARVERSLAG 2010 Theehuis Leeuwarden
De Stichting Theehuis Leeuwarden, opgericht op 30 mei 2007,
presenteert u hier het jaarverslag 2010 waarin een overzicht van de
belangrijkste gebeurtenissen in het jaar 2010 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 tweede jaarverslag van onze stichting.
Het bestuur was aan het einde van 2010 was als volgt samengesteld:
Babs Mulder, voorzitter; Steven Smits, secretaris; Ane de With, penningmeester; Roland Wijmenga, plv. voorzitter.
Het bestuur is in 2010 tien keer in vergadering bijeen geweest.
In 2010 is er één avond voor de vrijwilligers georganiseerd in de kantine van Welzijn Leeuwarden. Dat was op 12 januari,
16 van de 19 vrijwilligers waren hier aanwezig. Er was een informatie-uitwisseling tussen bestuur en vrijwilligers. De
avond werd afgesloten met een informeel samenzijn (Nieuwjaarsborrel).
In april/mei is er veel contact met Douwe Kiestra, directeur Geveke Bouw, afdeling Heerenveen en via hem met Johan
Meijer van installatiebedrijf P. De Vries.
Op 11 mei 2010 komt het volgende bericht in de media:
Vergadering:
Onderwerp:

Vergadering College van Burgemeesters en Wethouders 11-5-2010
Bruikleenovereenkomst Stichting Theehuis

Besluit B&W:

De bruikleenovereenkomst Theehuis met de Stichting theehuis Leeuwarden inzake de inrichting van een kleinschalige theeschenkerij
voor de bezoekers van de Noordergraafplaats is vastgesteld.

Toelichting:

De gemeente Leeuwarden heeft op verzoek van de Stichting Theehuis het lijkenhuisje annex opslagruimte ten westen van de ingang van
de Noorderbegraafplaats om niet beschikbaar gesteld. De stichting wil graag bezoekers van de begraafplaats een luisterend oor bieden
en de mogelijkheid om een kop thee of koffie te drinken. De gemeente ondersteunt dit sympathieke initiatief van harte.

Op 2 juni 2010 is de overeenkomst gesloten met de gemeente waaruit blijkt dat wij het gebouwtje bij de ingang van de
begraafplaats “om niet” mogen gebruiken. “De gemeente neemt de kosten van het gebruik van gas, water en electra voor
haar rekening tot een maximum van € 150 per maand” (Bruikleenovereenkomst Theehuis).
Op 23 juni 2010 ontvangen wij de toegezegde €20.000,- van de Rabobank Coöperatiefonds Noordwest Friesland.
Op 28 juni 2010 verleent de dienst Stadsontwikkeling en –beheer van de Gemeente Leeuwarden ons de bouwvergunning
“voor het gedeeltelijk veranderen van het voormalig lijkenhuisje tot een theehuis op het adres Schapendijkje 4A …”
De aanvraag was (gratis) keurig verzorgd en ingediend door het architectenbureau /ontwerpbedrijf H3D Virtuele Bouw van
Atte Haagsma.
Op 9 november besluit het bestuur om wegens groeiende weerstand tegen ons verblijf in de aula per 1 januari 2011
vertrokken te zijn uit de aula, hetgeen neer komt op het gegeven dat 25 en 26 december de laatste dagen zullen zijn dat het
theehuis in de aula geopend zal zijn. De sluiting zal slechts van tijdelijke aard zijn.
Bezoekers aantallen in 2010: 1098
Op verzoek van het bestuur heeft Coos van Tuinen zijn functie van Coördinator Vrijwilligers op 31 december 2010 neer
gelegd. Hij blijft als vrijwilliger verbonden aan het theehuis. Het coördinatorschap zal worden voortgezet door Jeltine
Zijlstra.

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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