Stichting Theehuis Leeuwarden

Jaarverslag 2015 Stichting Theehuis Leeuwarden
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Theehuis Leeuwarden, opgericht op 30 mei 2007. Het is een
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het
jaar. Dit verslag is bedoeld voor de vrijwilligers, voor overige betrokkenen en voor allen die onze doelstelling onderschrijven en onze stichting een warm hart toedragen.
Het bestuur was aan het eind van 2015 als volgt samengesteld:
Alie Veltman:
Kees Elzinga:

voorzitter
secretaris

Coos van Tuinen: penningmeester

Verbeteren toegankelijkheid.
Ook dit jaar is de lijn doorgezet om te blijven investeren in de toegankelijkheid van het Theehuis en vergroting van de naamsbekendheid. Het Theehuis is 4 middagen (woensdag tm zaterdag) en één hele dag (zondag) open. Het streven is dat iedere vrijwilliger 2 diensten per
maand draait.

PR-activiteiten en vergroting naamsbekendheid.
De PR commissie, bestaande uit Coos van Tuinen, Gerrit Middelkamp, Anny v.d. Veen en
Alie Veltman, is een aantal keren bijeen geweest. Naast de PR-activiteiten op de diverse sites op internet, werd aandacht gegeven aan de papieren edities van de Leeuwarder Courant,
het Friesch Dagblad en de Huis aan Huis.
Coos van Tuinen beheerde de website en de koppelingen van de site naar Facebook.
Anny van der Veen heeft ook in 2015 weer verscheidene nieuwsmails geschreven en verzonden.
Folders van het Theehuis werden verspreid en liggen bij verscheidene openbare gelegenheden. Activiteiten werden aangekondigd in de pers en ook na afloop resulteerde dat vaak in
een verslag met foto in Huis aan Huis of Leeuwarder Courant.
Coos van Tuinen heeft in het radioprogramma 'Op en Ut' verteld over zijn rondleidingen op
de Noorderbegraafplaats.
Mieneke Zijlstra en Andries Engbrenghof hebben het Theehuis vertegenwoordigd tijdens de
Vrijwilligersbeurs die eens per jaar wordt georganiseerd.
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De vrijwilligers.
Om de contacten tussen bestuur en vrijwilligersgroep te onderhouden en te versterken werden er diverse activiteiten georganiseerd. Op 7 oktober hield Jos de Keijser, psycholoog, een
lezing over rouwverwerking, m.n. na suïcide. Daarnaast was er op 16 december weer de gezellige eindejaarsbijeenkomst in de Remise.
Ook in 2015 zijn er de nodige wisselingen geweest in de vrijwilligersgroep. Naast diegenen
die vertrokken zijn, hebben zich gelukkig ook weer nieuwe vrijwilligers aangemeld. De vrijwilligersgroep bestond eind 2015 uit 33 personen, 31 gastvrouwen/heren en 2 klussers.

Bezoekersaantallen, herdenkingen en overige activiteiten.
In 2015 hebben we 1541 bezoekers (1846 consumpties) mogen ontvangen in het Theehuis.
Dit ligt behoorlijk hoger dan in 2014 (1348 bezoekers). Hierin zijn de bezoekers van de bijzondere activiteiten nog niet meegerekend.
Op 13 maart 2015 is er een bijeenkomst georganiseerd bedoeld voor nabestaanden van
overledenen door zelfdoding. Een roos en een steentje met de naam van de overledene werden door de ca. 30 nabestaanden bij het zelf ontworpen herdenkingsmonument gelegd. Dit
monument heeft later een eigen plekje gekregen op de Noorderbegraafplaats, dichtbij de
aula.
Evenals in voorgaande jaren zijn vanuit het Theehuis twee herdenkingen georganiseerd.
Op 2 november (Allerzielen) is middels een activiteitenprogramma aan gasten de gelegenheid geboden hun overledenen te herdenken. De reacties hierop waren positief en deze herdenking werd door circa 45 personen bezocht.
Op 13 december (Wereldlichtjesdag) werd een bijeenkomst georganiseerd voor ouders, familie en belangstellenden om met elkaar stil te staan bij alle kinderen die zijn overleden. Een
eveneens indrukwekkende bijeenkomst in aanwezigheid van zo'n 22 belangstellenden.
Ook in 2015 zijn er extra openstellingen geweest ten behoeve van asbusbijzettingen. Hierover zijn afspraken gemaakt met het team begraafplaatsen. Uiteindelijk zijn er 24 bijzettingen
geweest met 192 gasten. Een afname ten opzichte van 2014 (26 bijzettingen met 256 gasten).
Naast voornoemde activiteiten heeft Coos van Tuinen ook dit jaar weer een aantal rondleidingen georganiseerd over de Noorderbegraafplaats. Met zijn gasten stond hij stil bij graven
waarover het nodige te vertellen is. Na afloop was er in het Theehuis gelegenheid om een
kop koffie of thee te drinken en na te praten.
En verder
In het najaar van 2015 hebben we afscheid genomen van onze penningmeester van het eerste uur, Ane de With. Hij heeft deze functie vanaf het begin bekleed. Na een oproep in de
Nieuwsmail, heeft Coos van Tuinen zich aangemeld om deze functie over te nemen.
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Ook Elise Sleven heeft afscheid genomen van het bestuur. Haar functie van secretaris is
overgenomen door Kees Elzinga.

Tot zover dit overzicht van 2015.

Dit jaarverslag zal ook worden gepubliceerd op http://www.theehuisleeuwarden.nl
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