Stichting Theehuis Noorderbegraafplaats Leeuwarden
Jaarverslag 2017
Dit jaarverslag geeft een beknopt overzicht van het reilen en zeilen in 2017.
Het is bedoeld voor de vrijwilligers en voor allen die het Theehuis een warm hart toedragen.

. Bestuur
De vacante secretaris -post werd in maart ingenomen door Andries Engbrenghoff, tevens gastheer.
Zodat het bestuur dan bestaat uit Alie Veltman ( voorzitter), Cees Kamminga ( penningmeester) en
Andries Engbrenghoff (secretaris).
In december nam Alie Veltman afscheid als voorzitter, zij heeft zes jaar lang een functie bekleed in het
bestuur van de Stichting Theehuis.
Ons streven was om zsm. uitbreiding te vinden voor het bestuur met een nieuw bestuurslid.
. Vrijwilligers
Ook in 2017 kon de Stichting Theehuis weer rekenen op een trouwe groep vrijwilligers. Een aantal
vrijwilligers nam extra taken op zich: boodschappen doen, bloemen verzorgen, zitting nemen in een
commissie, klusjesmannen, assistente van de penningmeester, coördinatoren van de gastheren/vrouwen,
verjaardagsgroetverzorgster, website-en facebookbeheer, asbusbijzettingen. Ook dit jaar hadden we een
HBO-stagiaire als gastvrouw. Af en toe moesten sommige vrijwilligers extra inspringen om het rooster
sluitend te krijgen. Het aanmelden van nieuwe vrijwilligers stokte even. Van enkele vrijwilligers moesten wij
afscheid nemen vanwege ziekte, een nieuwe baan, verhuizing, een niet passende functie of afnemende
betrokkenheid. Het bestuur wil dan ook hartelijk dankzeggen tegen alle vrijwilligers op de
eindejaarsbijeenkomst in december, ook nu weer gezellig en met een grote opkomst.

. Financiën
Inkomsten en uitgaven waren redelijk stabiel tov. 2016. De omzet van de consumpties nam toe met
E. 400, ook door meer betalende bezoekers. Giften en donaties hadden een lagere opbrengst, rente
was nihil. Een lager exploitatieresultaat door herinrichtingskosten Theehuis (voorraad-en opbergkast,
verbetering rollatorpad en beschoeïng) E. 300 en door de muzikale omlijsting van Allerzielen en
Wereldlichtjesdag door Melvin van Eldik E. 280.

. PR
Om onze diverse activiteiten onder de aandacht te brengen zijn er persberichten uitgegaan naar de
Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, Huis aan Huis Leeuwarden, Omrop Fryslân en Omroep Leo.
De voorzitter en de secretaris zijn voor Wereldlichtjesdag geïnterviewd in een live-uitzending van zowel
Omroep Leo als Omrop Fryslân. Publicaties over het Theehuis in diverse wijkbladen. Op de jaarlijkse
Vrijwilligersbeurs was het Theehuis ook weer vertegenwoordigd.

. Activiteiten
In november en december werden weer Allerzielen en Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het waren warme
en intieme herdenkingen, in een goede sfeer.
De gezongen teksten en de voorgedragen gedichten door enkele vrijwilligers maakten deze bijeenkomsten
compleet.
Na een aantal jaren deze herdenkingen te hebben georganiseerd, heeft het Theehuis een goede naam op
te houden. Ook gezien de grote opkomst en de positieve reacties.

. Aantallen
In 2017 zijn er 1442 bezoekers geweest in het Theehuis (in 2016 1391 bezoekers).
Er waren 24 asbusbijzettingen met 209 gasten (in 2016 16 met 113 gasten).

. En verder….
Dankzij de vrijwilligerscoördinatoren wordt de dagelijkse gang van zaken goed begeleid.
Leemtes in het rooster bv. kunnen op tijd worden opgemerkt en naar ieders tevredenheid worden
opgelost. Eventueel volgt ruggespraak met het bestuur.
Met onze Nieuwsbrief, verzorgd door de coördinatoren, willen wij de vrijwilligers up-to-date houden
over het reilen en zeilen van het Theehuis.
Begin 2018 zoeken wij een derde bestuurslid.
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