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Jaarverslag 2012 Stichting Theehuis Leeuwarden
Stichting Theehuis Leeuwarden, opgericht op 30 mei 2007,
presenteert u hierbij het jaarverslag 2012 waarin een
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in dat jaar
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 doelstelling
onderschrijven en onze stichting een warm hart toedragen.
Dit is het vierde jaarverslag van de stichting.
Het bestuur was aan het einde van 2012 als volgt samengesteld:
Babs Mulder:
voorzitter
Ane de With:
penningmeester / secretaris
Roland Wijmenga:
lid en plaatsvervangend voorzitter
Na het in 2011 in gebruik nemen en officieel openen van onze eigen locatie op de begraafplaats, was
2012 het jaar van het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van het Theehuis om hierdoor
meer bezoekers te mogen verwelkomen. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete aanpassingen
en verbeteringen in en rondom het theehuis. Maar ook in een mooie nieuwe folder “Leafde sunder
ein”. Hierin past ook een geheel vernieuwde website waarbij de hosting door een eigen vrijwilliger
plaatsvindt.
Eerder is besloten om niet met één coördinator, maar met een klein coördinatieteam te gaan
werken. Dit gelet op de groeiende groep vrijwilligers en de hiervoor benodigde tijd en aandacht.
Naast Rennie Fopma is Anny van der Veen het team komen versterken. Het contactpersoon zijn
tussen bestuur en vrijwilligersgroep, werving/selectie, begeleiding en aansturing van vrijwilligers,
planning, roostering en organisatie en het ondersteunen van vrijwilligersactiviteiten zijn de
belangrijkste taken.
Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd en samenwerking gezocht met een professioneel
fondswerver om te pogen nieuwe middelen aan te boren voor het realiseren van de 2e fase van onze
bouwplannen (serreaanbouw). Alvorens met de feitelijke fondswerving te starten is ervoor gekozen
om eerst ons huidig ondernemingsplan onder de loep te nemen te actualiseren.
Er is medewerking verleend aan een onderzoek “Rouw en ruzie….” van een 2-tal studenten van de
Universiteit Utrecht, die een onderzoek uitvoerden naar het voorkomen, ontstaan en de inhoud van
conflicten na het overlijden van een dierbare.
Op verzoek van de beheerder van de begraafplaats is besloten onze deuren extra open te stellen
voor voorkomende asbusbijzettingen. Concreet zijn er een 8-tal bijzettingen (73 gasten) verricht.
Met de vrijwilligers die al een poos aan het Theehuis verbonden waren, zijn in februari korte
jaargesprekken gevoerd van ongeveer een half uur, die in het teken stonden van het uitwisselen van
ervaringen, wensen en ideeën. In april hebben een aantal vrijwilligers deelgenomen aan een
reanimatiecursus/AED-training De Friesland Zorgverzekeraar.
Verder is dit jaar 1 vrijwilligersbijeenkomst gehouden op 13 december. Tijdens deze avond waren
tevens 2 mensen van Yarden aanwezig om ons een cheque van € 500 te overhandigen.
Rennie, Anny en Gerrit hebben op 27 september het Theehuis vertegenwoordigd tijdens de
Vrijwilligersbeurs (voor vrijwilligerswerkzoekenden) en de zgn. MaS-beurs (maatschappelijke stages
voor middelbare scholieren).
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Op 2 november (Allerzielen) heeft het Theehuis middels een activiteitenprogramma gasten de
gelegenheid geboden om hun overledenen te herdenken. Enkele gasten hebben aangegeven dat ze
het een mooi initiatief vonden en dat het zeker voor herhaling vatbaar is.
Op 9 december (Wereldlichtjesdag) heeft het Theehuis een bijeenkomst georganiseerd voor ouders,
familie en belangstellenden om met elkaar stil te staan bij alle kindjes die zijn overleden.
Een indrukwekkende bijeenkomst in aanwezigheid van zo’n 50 belangstellenden. Deze activiteit is
mede mogelijk gemaakt door een gift vorig jaar van grootouders van een overleden meisje.
In 2012 zijn in totaal drie (februari, juni en november) nieuwsbrieven verstuurd.
Verder regelmatig korte nieuwsitems via bijv. Gehoord & Gezien, Huis aan Huis en enkele interviews
voor Radio Mercurius.
Bezoekersaantallen: in 2012 hebben we 1.512 bezoekers ontvangen in het Theehuis, dit is ruim 10%
meer dan in 2011 (1.380 bezoekers). Hierin zijn de bezoekers van de bijzondere activiteiten niet
meegerekend.
In de loop van 2012 hebben zowel Babs Mulder, Roland Wijmenga als Rennie Fopma om diverse
redenen kenbaar gemaakt te willen stoppen met hun functies. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in
december hebben we officieel afscheid genomen van Rennie, die wel aanblijft als vrijwilligster.
Voor de beide vrijkomende bestuursfuncties zijn we op zoek gegaan naar vervanging, onder meer via
een vacaturestelling bij het Vrijwilligersservicepunt.

Tot zover een overzicht van het vijfde bestaansjaar van de Stichting Theehuis Leeuwarden.
Dit jaarverslag zal ook worden gepubliceerd op http://www.theehuisleeuwarden.nl
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