Stichting Theehuis Noorderbegraafplaats Leeuwarden
Jaarverslag 2019
Dit jaarverslag geeft een beknopt overzicht van het reilen en zeilen in 2019.
Het is bedoeld voor de vrijwilligers en voor allen die het Theehuis een warm hart toedragen.
BESTUUR:
Cees Kamminga had als penningmeester al eerder te kennen gegeven deze functie te willen
neerleggen. Per 1 december is als zijn opvolger benoemd Pieter Poelstra, die ook al enige tijd
als gastheer aan het Theehuis verbonden is.
VRIJWILLIGERS:
Evenals in voorgaande jaren konden we ook in 2019 weer dankbaar gebruikmaken van een trouwe groep
vrijwilligers. Zo nu en dan viel er een af maar gelukkig meldden zich ook weer nieuwe mensen aan. Zonder
vrijwilligers zou het Theehuis niet kunnen bestaan. Vele vrijwilligers zijn ook bezig met taken zoals inkopen
doen voor het Theehuis, verzorging van bloemstukjes, website-beheer, asbusbijzettingen, coördinatie van de
vrijwilligers, onderhoudsklusjes en verjaardagsgroetverzorgster terwijl ook een aantal vrijwilligers zitting heeft
in diverse commissies. Met name in de vakantietijd was het soms moeilijk om het rooster sluitend te krijgen
maar na overleg is dit steeds gelukt. Het bestuur heeft dan ook alle vrijwilligers voor hun enorme inzet
hartelijk bedankt op de eindejaarsbijeenkomst in december, die ook nu weer gezellig was met een grote
opkomst.
JUBILEUM:
Dit jaar konden we het heugelijke feit vieren dat het Theehuis al weer 10 jaar bestaat. Gezien het steeds
groeiend aantal bezoekers kunnen we wel concluderen dat het Theehuis absoluut in een behoefte voorziet.
In de week van 15 t/m 19 mei hebben we extra aandacht aan het jubileum besteed. Alle gasten werden in
deze week getracteerd op gebak. Dit viel bijzonder goed in de smaak. Verder werd op zaterdag 18 mei een
“receptie”gehouden voor alle vrijwilligers en oud vrijwilligers met een hapje en een drankje erbij.
FINANCIEN:
We kunnen terugzien op een goed financieel jaar. We ontvingen dit jaar aan donaties een bedrag van maar
liefst € 2100,- Het aantal bezoekers steeg fors en daardoor hadden we ook een flink hogere omzet.
Het aantal betalende bezoekers was in 2019 maar liefst 2037 tegen 1518 in het jaar 2018. Het aantal
asbusbijzettingen bedroeg 28 met totaal 239 bezoekers tegen 23 met 220 bezoekers in 2018. Mede door het
jubileum waren de kosten hoger maar we hebben het jaar af kunnen sluiten met een positief resultaat van
plm. € 2000,ACTIVITEITEN:
In november en december werden weer bijeenkomsten georganiseerd voor Allerzielen en Wereldlichtjesdag. Het waren warme en intieme herdenkingen in een goede sfeer. Een aantal van onze vrijwilligers droeg
gedichten voor en tijdens Wereldlichtjesdag was er muzikale omlijsting van Melvin van Eldik.
Els van Erp en Andries Engbrenghoff zijn voor Wereldlichtjesdag geïnterviewd in een live-uitzending van
Omrop Fryslân. 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.
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.
Het bestuur Stichting Theehuis Leeuwarden

