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Inleiding 
En zo ligt het jaar 2014 ook al weer achter ons. Voor ons aanloophuis een heel gedenkwaardig 

jaar. Wij mochten in dat jaar ons 25 jarig bestaan vieren. Verderop in dit jaarverslag kunt u 

hierover meer lezen. Ja wat moet je eigenlijk als inleiding op het jaarverslag verder 

vermelden. De diverse werkgroepen komen allemaal aan het woord met hun 

wetenswaardigheden over het afgelopen jaar.  

Onze gasten hebben ook in 2014 ons Aanloophuis wel weer weten te vinden. Blije en soms 

ook verdrietige momenten wisselden elkaar vaak af. Maar zo gaat het ook in het gewone 

leven.  

Alles lijkt zo normaal als er niets bijzonders gebeurd. Maar wat is het fijn dat er zoveel 

vrijwilligers zich willen inzetten voor het bieden van een warm plekje aan onze gasten. En die 

mensen die bestuurlijk altijd maar weer opdraven om alles vlot te laten verlopen.  

Financieel zijn wij het afgelopen jaar ook niet vergeten. Die vele kerken die ons bedachten 

met een gift of soms een extra collecte hielden voor ons Aanloophuis. Wat zouden wij hier 

zonder moeten beginnen.  

 

Het Aanloophuis in de praktijk 

Een artikel dat altijd weer in dezelfde bewoording het jaarverslag voorkomt. Maar dit is dan 

ook van een zo groot belang voor ons.  

De doelstelling van het Aanloophuis is en blijft: het tijdelijk hulp bieden in geestelijke en 

maatschappelijke nood. En voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het 

werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving.  

Met als grondslag de bijbel als Gods woord en zich daardoor in haar werk te laten leiden, in 

het bijzonder door de daarin gegeven richtlijnen ten aanzien van : naastenliefde, 

barmhartigheid en gerechtigheid.  

 

De organisatie van het Aanloophuis is als volgt opgebouwd: 

- Een stichtingsbestuur bestaande uit afgevaardigden uit alle participerende kerken.   

Met als haar taak: het beleid en de financiën.  

- Een stuurgroep bestaande uit leden van de vrijwilligers. 

Met als haar taak: de verantwoording voor de lopende gang van zaken.   

- Diverse werkgroepen zoals een Public Relations commissie, een kookploeg, een 

commissie pastorale zorg en een werkgroep training en begeleiding. 

- De Adviesgroep Beleid.   

Met als haar taak: advies verstrekken aan bestuur en stuurgroep inzake het beleid en 

andere regels. 

Al deze geledingen komen in het vervolg van dit jaarverslag met een eigen verslag van hun 

activiteiten in het afgelopen jaar aan het woord.  
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De openingstijden van het Aanloophuis waren in 2014. 

Vrijdag van 19.00 uur tot  23.00 uur.  

Zaterdag van 15.00 uur tot 23.00 uur. 

Zondag        van 15.00 uur tot 22.00 uur. 

In de loop van 2015 is de sluitingstijd aangepast. 

 

Elke donderavond is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een warme maaltijd in het 

Aanloophuis. De kookploeg  verzorgt op deze avond een eenvoudige, maar voedzame 

maaltijd voor de gasten, die zich van te voren hiervoor hebben aangemeld.  

De maaltijd wordt begonnen met een gebed, een lezing of het zingen van een lied. Dit in 

overleg met de keuze van de gasten. Voor en na de maaltijd kan er met elkaar wat worden 

gepraat, een kaartje worden gelegd of een spelletje worden gedaan.    

Op zaterdag- en zondagavond is er de mogelijkheid tot het deelnemen aan een gezamenlijke 

broodmaaltijd.  

Voor zowel de warme maaltijd als ook voor de broodmaaltijd wordt aan de gasten een kleine 

financiële vergoeding gevraagd.  

Voor de vrijwilligers die dienst hebben ligt er een logboek waarin de bijzonderheden worden 

vermeld die voor hen en voor de andere vrijwilligers van belang zijn.  

 

Wie zijn onze gasten ? 

Mensen zoals een ieder van ons, dus mensen zoals u en wij. Alleen zij missen thuis vaak iets 

wat ze binnen het Aanloophuis hopen te vinden. En wat wij hen proberen aan te bieden. 

Namelijk een beetje aandacht, wat aanspraak en gezelligheid.  

Sommige van onze gasten hebben een psychiatrisch verleden of hebben een moeilijke jeugd 

gehad. Weer anderen hebben dringend behoefte aan wat aandacht of hebben problemen. 

Hiervoor vragen zij dan de aandacht van de onze vrijwilligers om dit eens even van zich af te 

kunnen praten. Het allerbelangrijkste is dat er voor hen aandacht en een luisterend oor bestaat.  
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Bestuur 

De volgende kerken en kerkelijke gemeenten participeren in de stichting Aanloophuis “Oer de 

Brêge” in Heerenveen: 

De Baptistengemeente 

De Doopsgezinde Gemeente  

De Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk  

De Nederlands Gereformeerde Kerk  

De Protestantse Gemeente Heerenveen  

De Rooms Katholieke Kerk  

 

Elk van deze kerken of kerkelijke gemeenten heeft op grond van de statuten het recht 

maximaal twee vertegenwoordigers af te vaardigen naar het stichtingsbestuur. Dit bestuur 

vergadert doorgaans één keer in de twee maanden.  

Aan de orde komen dan vaak zaken rondom de gang van zaken met betrekking tot de diverse 

commissies binnen het Aanloophuis. Door afgevaardigden van die commissies wordt er op de 

vergadering verslag uitgebracht over zaken die van belang zijn voor het bestuur.  

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze 

bestuursleden hebben zitting in het bestuur op persoonlijke titel.  Ze bereiden de 

bestuursvergaderingen voor en stellen de agenda samen.  

Het stichtingsbestuur was op 31 december 2014 als volgt samengesteld:  

Dagelijks bestuur: 

De heer D. Kleinhesselink voorzitter, hij is de opvolger van de heer J.G.C. Schouten   

De heer J. T. Krijnsen penningmeester  

De heer D. Annema secretaris 

 

Bestuursleden namens 

Mevrouw H. Baas Protestantse Gemeente Heerenveen 

De heer M. Bolt  Protestantse Gemeente Heerenveen 

Mevrouw P. Heddema  Baptistengemeente 

De heer J. Hoekman Nederlands Gereformeerde Kerk  

Mevrouw A. Kalteren Protestantse Gemeente Heerenveen 

De heer K. Marinus Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk 

Mevrouw S. Spruyt Rooms Katholieke Parochie  

De heer D. Nota Protestantse Gemeente Heerenveen 

Mevrouw P. Visser Doopsgezinde Gemeente  
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Van de Voorzitter  
Als introductie bij dit Jaarverslag 2014 mag ik me als nieuw aangetreden voorzitter van het 

stichtingsbestuur aan u voorstellen.  

Ik ben Dick Kleinhesselink, geboren in 1947, 45 jaar getrouwd met Rieki. Sinds 1985 wonen 

we in Heerenveen. We hebben 3 volwassen kinderen, en inmiddels 6 lieve kleinkinderen. Ik 

ben ook actief in de plaatselijke Protestantse kerk. En, last-but-not-least: in 1989 was ik één 

van de oprichters van ons aanloophuis. En ik ben ook met voldoening nog steeds vrijwilliger 

in Oer de Brêge.  

Bij dezen wil ik ook mijn voorganger Hans Schouten bedanken voor zijn trouwe en kundige 

dienst gedurende iets meer dan 6,5 jaar. Hans ‘verdwijnt’ niet want hij trekt nu de  PR- 

commissie. 

Verder kan ik mededelen dat zowel het Stichtingsbestuur als ook Stuurgroep en de andere 

commissies ook in 2014 er weer voor hebben gezorgd dat ons Aanloophuis is wat het nu is. 

En daar mogen we trots op zijn! En blij en dankbaar! Ik heb het gevoel dat het allemaal goed 

loopt, en dat de goede mensen op de juiste plaats zitten. Bij dezen dan ook vooral dank aan al 

die vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer belangeloos hebben ingezet voor ons ‘tehuis’ 

en voor al onze gasten.  

 

In dit jaarverslag kunt u vele details lezen. Blijf ons steunen, ook in 2015! 

Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

We doen het werk in ons interkerkelijke Aanloophuis Oer de Brêge vanuit een christelijk-

maatschappelijke visie, met een genegenheid naar (en met hen) die we als gasten wekelijks 

verwelkomen. Hoe we het wenden of keren: gedurende de 25 jaar van ons bestaan heeft het 

aanloophuis zich een naam en plaats verworven binnen de ‘doelgroep’!                                                      

Laten we wel wezen: ‘doelgroep’ is een lelijk en afstandelijk woord. En het is daarom ook 

goed om te zien dat onze vrijwilligers onze gasten stuk voor stuk als ‘mens’ benaderen. 

Mensen willen worden gezien en gehoord! Ik hoorde kortgeleden op een conferentie dat een 

hogere kwaliteit van leven wordt gekenmerkt door o.a. geborgenheid, sociale relaties, 

bevestiging en doordat men iets voor anderen kan betekenen. Dan denk ik: dat geldt voor mij 

en jou/u, en net zo goed voor vrijwilligers als ook voor gasten. In die zin is ons Aanloophuis 

ook een ‘oefenplaats van medemenselijkheid’!  En ik draag daar graag, samen met u en alle 

vrijwilligers, mijn steentje aan bij! 

Met een hartelijke groet / Dick Kleinhesselink.   
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Commissie Public Relation (PR) 
Deze commissie is het afgelopen jaar nieuw leven ingeblazen. Met de nadrukkelijke taak om 

ons Aanloophuis meer naar buiten toe te presenteren. De eerste stap hiertoe was het 

verschijnen van een Nieuwsbrief met de meest recente informatie. Ook is het maken van ons 

Aanloopnieuws een belangrijke taak voor deze commissie. Verder is er zorg besteed aan de 

vernieuwing van de web-site. Ook kunnen we nu weer naar buiten toe treden met een geheel 

aangepaste presentatie.       

 

Commissie Pastorale Zorg 
Ook in 2014 hebben we weer een tweetal mooie vieringen met gasten en vrijwilligers mogen 

hebben.  De paasviering vond plaats op 4 april en de Kerstviering op 19 december. Deze 

vieringen worden voorbereid door de leden van deze commissie samen met ds.  Jan Foppen.  

Ds. Foppen is onze huispastor. Hij komt geregeld even langs in ons Aanloophuis. De 

contacten over en weer verlopen in een prima en gemoedelijke sfeer.  

 

Kookgroep donderdagavond 
Het afgelopen jaar was voor de kookgroep ook weer een goed jaar. We hebben met elkaar 716 

maaltijden klaargemaakt en ook heerlijk opgegeten. 

Hoogtepunt van het jaar was zeker de kerstmaaltijd, deze was goed geslaagd. 

We hebben gedurende het afgelopen jaar afscheid genomen van de vrijwilliger Piety 

Heddema, uiteraard bedanken wij haar voor haar inzet. 

Als groep vrijwilligers hebben we het goed met elkaar en hebben we veel plezier. 

We hopen dit door te zetten in het nieuwe jaar. 

Met vriendelijke groet, Janny Witzenburg 

 

25 jaar Aanloophuis “Oer de Brêge” 

Na een drukke periode van voorbereiding door de jubileumcommissie was het op vrijdag 11 

april 2014 dan zo ver. In zalencentrum Trinitas werd met een feestelijke avond het 25 jarig 

bestaan gevierd. Na de opening door de voorzitter, Hans Schouten, werden vier vrijwilligers 

gehuldigd die al 25 jaar betrokken zijn bij het Aanloophuis. Dit betrof Fokje Pen, Dick 

Kleinhesselink en Jan en Jannie Kooistra. Daarna was het de beurt aan cabaretier Ruurd 

Walinga die onderbroken door een pauze een spetterende show bracht. Het was een hele 

geslaagde avond die veel weg had van een reünie. Er werd dan ook veel bijgepraat en werden 
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oude herinneringen opgehaald. Al met al kan worden teruggezien op een zeer geslaagde 

viering van ons jubileum.    

 

Stuurgroep 
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Aanloophuis. De 

stuurgroepleden worden gekozen uit de vrijwilligers en de reserve vrijwilligers.   

Samenstelling van de stuurgroep op 1 januari 2014 :  

Mevrouw Gerda Groen,                          voorzitter, begeleiding vrijwilligers.   

De heer H. Kamp                                    secretaris  

De heer M. Bolt                                      vicevoorzitter en bewaking voorraad, 

                                                                contactpersoon beheerders.   

De heer H. de Boer                                 coördinator, begeleiding vrijwilligers. 

Mevrouw J. Geveke                                algemeen lid.  

Mevrouw J. Witzenberg                         contactpersoon namens de kookploeg, 

                                                                werkgroep pastorale zorg. 

Mevrouw T. den Otter                            activiteitenwerkgroep, gastencoördinator.   

Mevrouw H. Haanstra                            Public Relations commissie. 

In 2014 werd er door de stuurgroep zes keer vergaderd.  

De volgende punten waren steeds terugkerende vergaderonderwerpen: 

- Het functioneren van de vrijwilligers en de contacten met de gasten. 

- Conflicten tussen gasten onderling en tussen vrijwilligers/gasten. 

- Activiteiten voor de gasten. 

- Huishoudelijke zaken, zoals schoonhouden van het pand, voorraadbeheer en inkoop. 

- Inbreng van diverse werkgroepen en commissies.  

In 2014 hebben een aantal jongeren hun maatschappelijke stage in het Aanloophuis volbracht. 

Er zijn twee vrijwilligersavonden geweest, in januari één avond over het reilen en zeilen in 

het Aanloophuis en een presentatie van de Barones. Op m11 april was er een gezellige avond 

ter ere van 25 jaar Aanloophuis. Deze avond was voor gasten en vrijwilligers, met 

medewerking van cabaretier Ruud Walinga. Het was een druk bezochte avond waarbij drie 

vrijwilligers bloemen kregen aangeboden omdat zij gedurende de afgelopen 25 jaar 

onafgebroken vrijwilliger zijn geweest. Ook waren veel oud-vrijwilligers en bestuursleden 

aanwezig.  

Rond Koningsdag ontving Jan Zwep een lintje vanwege al zijn vrijwillige activiteiten o.a. 

voor het Aanloophuis.  

De Zilveren Duim is een initiatief van het Vrijwilligers Servicepunt, de Heerenveen Courant 

en het gemeentebestuur van de gemeente Heerenveen. De prijs wordt  jaarlijks uitgereikt aan 

een vrijwilliger in de gemeente Heerenveen. De eerste prijs individueel werd in 2014 

toegekend aan Janny Witzenburg. De tweede plaats was voor Diedert Groenhof. Beide zijn 

vrijwilligers bij het Aanloophuis. 
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Werkgroep activiteiten 
Klaas Jan de Jong, Sjoerd van der Meer, Tineke den Otter en Tineke van der Zwaag vormen 

samen de werkgroep activiteiten. Deze werkgroep meldt: ‘Elk jaar maken we weer een 

nieuwe activiteitenkalender en ook de invulling van de activiteiten wordt door ons verzorgd’. 

Het jaar begint met de eerste activiteit en dat is de Nieuwjaarsreceptie.Samen met de 

stuurgroep, bestuursleden maken we de hapjes klaar en ’s avonds is het goed om elkaar te 

ontmoeten en elkaar een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. 

Vervolgens beginnen in de weken daarop de spelletjesavonden weer. De eerste twee keer 

gaan we sjoelen en klaverjassen. In de winter is de opkomst vaak wat minder maar het zijn 

altijd gezellige avonden. En in maart is er een Paasbingo die goed wordt bezocht. Er zijn dan 

ook altijd wat grotere prijzen te krijgen. 

In april gaan we nog een keer sjoelen en klaverjassen en ook dan krijgen alle deelnemers een 

prijsje. 

Van mei tot en met september hebben we weer gebruik gemaakt van de Jeu de Boule baan.En 

daar wordt altijd fanatiek gestreden en vaak ook veel gelachen. 

Maar dit jaar is er 4 juli alleen geklaverjast en daarna regende het zodat we de rest van de 

avond binnen zijn geweest. Er waren maar 10 gasten die avond. 

En 15 augustus waren er 16 gasten waarvan vier hebben gekaart en met vijf zijn we naar 

buiten gegaan bij de Jeu de Boule baan. Het was gezellig.  

Ook hebben we voor de gasten een Boerengolf georganiseerd in Wartena bij De Wartenster. 

Jammer genoeg waren er maar zes gasten en daardoor meer vrijwilligers dan gasten. We 

hebben we een leuke middag gehad. Weer terug in het Aanloophuis kregen we nog soep met 

broodjes. 

Oktober is weer een spelletjesavond met sjoelen en klaverjassen. 

In november kwam Sinterklaas met Zwarte Piet de gasten verwennen met prachtige cadeaus. 

Vanaf september gaan de voorbereidingen van start en kijken we weer wat voor iedereen een 

geschikt cadeau is. Dit jaar hebben we ook gebruik gemaakt van het vele wat we hebben 

gekregen dus de kosten vielen erg mee. De gasten zijn weer blij en er wordt goed gezongen en 

gespeeld.  

Dit jaar begon de Sinterklaasavond wel triest omdat we bericht kregen dat er een trouwe gast 

vlak daarvoor was overleden. Gezamenlijk hebben we een minuut stilte gehouden en dat was 

erg ontroerend en goed om met elkaar te doen. Vervolgens kwamen Sint en Piet binnen en het 

werd toch een goede avond. Al was het wel wat rustiger dan anders. 

Na Sinterklaas versierden we het Aanloophuis in de kerstsfeer. Hier hielen ook 

stuurgroepleden mee. Er zijn weer mooie kerststukjes gemaakt onder leiding van Gerke en 

Hillie Numan. 

Namens de werkgroep activiteiten. Tineke den Otter. 
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Jaarverslag 2014 Werkgroep training en begeleiding vrijwilligers 

Leden zijn: Gerda Groen, en Harm de Boer  

De commissie houdt zich bezig met: 

a.  Begeleiding van vrijwilligers door o.a. evaluatiegesprekken 

b.  Organiseren van vrijwilligersavonden en trainingen 

c.  Werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers 

   

Begeleiding: 

De commissie tracht eenmaal per jaar in groepsverband met ca. maximaal 10 vrijwilligers een  

belangstellingsgesprek te voeren. De intentie van zo’n gesprek is dat de vrijwilligers de 

gelegenheid krijgen zijn/haar bevindingen/ervaringen door te geven. Eventueel kan de 

stuurgroep zo nodig haar beleid er op kan aanpassen. 

Vrijwilligersavonden en trainingen: 

Ieder jaar  worden er 1 à 2 vrijwilligersavonden georganiseerd. Op donderdag 23 januari 2014 

hielden we onze jaarlijkse algemene vrijwilligersavond  

Na de pauze: Een presentatie over ‘De Barones’. De Barones is een vereniging die steun biedt 

in de wirwar van regels en maatschappelijke plichten. Zoals de WMO, Minimavoorzieningen, 

WIA, Wajong, Belasting aangiften en Toeslagen.  

Op 11 april vierden we het 25 jarig bestaan van Aanloophuis Oer de Brêge. Hierbij was er 

veel belangstelling van vrijwilligers, oud vrijwilligers en gasten.  

Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers: 

Iedere nieuwe vrijwilliger komt binnen via een bepaalde procedure. 

Eerst wordt hem/haar een beknopt uittreksel van de statuten voorgelegd. 

Dit kan beschouwd worden als een soort vertrekpunt. Als hij/zij daarmee kan instemmen,  

wordt de procedure in werking gezet. Deze werkt als volgt: Er wordt eerst een 

informatiegesprek gevoerd en de kandidaat vrijwilliger krijgt een rondleiding door het 

Aanloophuis. Daarna worden drie proefdiensten afgesproken, samen met twee ervaren 

vrijwilligers. Opdracht: namen leren, kennen van de gasten, met als doel: het winnen van hun 

vertrouwen. Na deze drie diensten wordt een gesprek gehouden met de kandidaat vrijwilliger 

en twee leden van de werkgroep ‘Begeleiding vrijwilligers’. Er wordt de kandidaat 

vrijwilliger gevraagd naar diens ervaring van deze drie diensten. Daarna wordt hem of haar 

gevraagd of hij/zij wil doorgaan als vrijwilliger.  

Als de kandidaat vrijwilliger wil doorgaan en deze maakt een capabele indruk op de leden van 

de werkgroep, dan vindt de benoeming plaats tot vrijwilliger. 

Aan het eind van dit gesprek vult betrokkene een inschrijfformulier in waarop hij/zij kan 

aangeven welke dagdelen hij/zij dienst wil draaien.  

Daarna wordt de nieuwe vrijwilliger een keer in de vier weken ingeroosterd. 
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Maatschappelijke stage. 

In het Aanloophuis is plaats voor middelbare scholieren om hun maatschappelijke stage te 

voldoen.  

In het schooljaar 2013/2014 hadden we vier  jongelui die hun maatschappelijke stage bij ons 

in het Aanloophuis doorbrachten.  

Op 31 december 2014 beschikte het Aanloophuis over 56 vrijwilligers. 

 

Huishoudelijke dienst 

Het Aanloophuis is ook dit jaar weer keurig schoongehouden. Alles tot ieders volle 

tevredenheid. 

 

Bijzondere activiteiten en contacten 

De dames van de Bijbelgespreksgroep maakten ook in 2014 weer eenmaal in de veertien 

dagen gebruik van ons Aanloophuis.  

Ook de A.A. groep (Anonieme Alcohollisten) waren weer van de partij voor hun 

bijeenkomsten.  

De Heerenveense Overleggroep Uitkeringsgerechtigden “Houvast” hield haar wekelijkse 

zittingen in de woonkamer van ons Aanloophuis. Er is dan gelegenheid voor hun  cliënten om 

met vragen of problemen langs te komen. Dit voor de mensen die onder deze doelgroep 

vallen.  

 

Financiën  

Het financiële overzicht over 2014 is als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd.   

 

Aanvullende info 

Er zijn 716 warme maaltijden verstrekt op de donderavond.  

Verder werd  582 maal een broodmaaltijd voor onze gasten verzorgd.  

Het aantal bezoekers was dit jaar : 2661. 
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Tot slot 

Het Aanloophuis kan niet zonder al die mensen die zich vrijwillig inzetten om te zorgen dat 

alles op rolletjes blijft lopen. Het bestuur wil hiervoor dan ook zijn hartelijke dank uitspreken. 

Met z’n allen kunnen we er voor blijven zorgen dat onze gasten een plaats vinden waar ze 

zich gewaardeerd weten en thuis voelen. 

 

Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge”.  

Voorzitter D. Kleinhesselink telefoon: 0513-629510 

Penningmeester J.T. Krijnsen telefoon: 0513-633703 

Secretaris D. Annema telefoon:  0513-632354 

 

Website: www. aanloophuisoerdebrege.nl  

Kamer van Koophandel: 41003409 

Bankrekening:  NL94RABO0330710745 
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Bijlage 1: Balans 2014 
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Bijlage 2: Jaarrekening 2014 

 

 


