JAARVERSLAG 2015

Van de interkerkelijke stichting:
Aanloophuis “Oer de Brêge”
Heerenveen
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Inleiding
Om ieder jaar weer een inleiding te schrijven voor een jaarverslag is niet altijd even
gemakkelijk. Ook al omdat in deze tijd alles zoveel sneller lijkt te gaan. Voor je het weet
is er weer een jaar voorbij en moet er weer een jaarverslag komen. Ook ons Aanloophuis
past zich aan de moderne tijd aan en het jaarverslag wordt dus nu alleen nog op de website geplaatst. Maar als er behoefte aan is om het jaarverslag op papier te ontvangen,
dan kan dit uiteraard worden geregeld. Het afgelopen jaar heeft ook weer zijn blijde en
verdrietige tijden meegebracht. Zoals het in het gewone leven gaat zo ook binnen ons
Aanloophuis. Dankbaar zijn wij dat ook het afgelopen jaar er weer zoveel vrijwilligers zich
wilden inzetten voor het werk in het Aanloophuis. Wat zouden wij zonder deze
enthousiaste mensen moeten beginnen. Verderop in dit jaarverslag komen de diverse
werkgroepen allemaal aan het woord met hun wetenswaardigheden over het afgelopen
jaar. Het kan zijn dat er diverse onderwerpen meerdere keren de revue passeren in dit
jaarverslag, maar we willen graag elke geleding zoveel mogelijk zelf aan het woord laten,
vandaar.
Financieel zijn wij het afgelopen jaar ook niet vergeten. Al die kerken die ons bedachten
met een gift of soms een extra collecte hielden voor ons Aanloophuis. Wat zouden wij
hier zonder moeten beginnen. Wel ervaren wij ook dat het financieel steeds moeilijker
wordt om de zaken draaiende te houden. Dit baart binnen het bestuur wel wat zorgen,
maar we gaan met vertrouwen verder met ons prachtige werk binnen ons Aanloophuis.
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Het Aanloophuis in de praktijk
Een artikel dat altijd weer in dezelfde bewoording in 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 van 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
verantwoordelijkheid 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 openingstijden
Vrijdagavond
Zaterdagmiddag
Zaterdagavond
Zondagmiddag
Zondagavond

van het Aanloophuis waren in 2015:
van 19.00 uur tot 22.30 uur
van 15.00 uur tot 19.00 uur
van 19.00 uur tot 22.30 uur
van 15.00 uur tot 18.30 uur
van 18.30 uur tot 22.00 uur

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.

Bestuur
De volgende kerken en kerkelijke gemeenten participeren in de stichting Aanloophuis
“Oer de Brêge” in Heerenveen:
De
De
De
De
De
De

Baptistengemeente Heerenveen
Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk
Nederlands Gereformeerde Kerk
Protestantse Gemeenten Heerenveen e.o.
Rooms Katholieke, de Petrus en Paulus Parochie

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.
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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 2015 als volgt samengesteld:
Dagelijks bestuur:
De heer D. Kleinhesselink
De heer J. T. Krijnsen
De heer D. Annema

voorzitter
penningmeester
Secretaris

Bestuursleden:
Mevrouw H. Baas
De heer M. Bolt
Mevrouw N. de Haan
De heer M. Busstra
Mevrouw A. Kalteren
De heer G. v.d. Zwaag
Mevrouw S. Spruyt
De heer D. Nota
Mevrouw P. Visser

Namens:
Protestantse Gemeente Heerenveen
Protestantse Gemeente Heerenveen
Baptistengemeente Heerenveen
Nederlands Gereformeerde Kerk
Protestantse Gemeente Heerenveen
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk
Rooms Katholieke, de Petrus en Paulus Parochie
Protestantse Gemeente Heerenveen
Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd

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
Penningmeester
J.T. Krijnsen
Secretaris
D. Annema

telefoon: 0513-629510
telefoon: 0513-633703
telefoon: 0513-632354

Website:
Kamer van Koophandel:
Bankrekening:

www. aanloophuisoerdebrege.nl
41003409
NL94RABO0330710745
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Van de voorzitter
Voor u ligt het Jaarverslag 2015. We zijn blij, dankbaar en trots dat we dit bij dezen weer
kunnen aanbieden. Als voorzitter van het Stichtingsbestuur van het interkerkelijke
Aanloophuis ‘Oer de Brêge’ wil ik in de eerste plaats iedereen bedanken die in 2015 weer
hebben meegeholpen om ons wekelijkse werk t.b.v. onze gasten mogelijk te maken.
Daarbij denk ik vooral aan de zeer vele trouwe vrijwilligers die soms al vele jaren
maandelijks (of vaker) beschikbaar zijn. Er worden, naast het min of meer ‘gewone’
gastvrouw/heer zijn, ook veel andere klussen in en om het huis en tuin uitgevoerd. Maar
denk ook eens aan de vieringen, de spelletjesavonden of lekker samen op ons terras aan
het water zitten. Er wordt wekelijks gekookt, boodschappen gedaan, en wat al niet meer.
Téveel om op te noemen. Het is mooi dat dit allemaal zo bijna vanzelfsprekend gaat.
Naast deze groep van directe vrijwilligers zijn er natuurlijk ook de onmisbare
bestuursleden, en niet te vergeten: de kerken en donoren die het financieel mogelijk
maakten om ons werk in 2015 te kunnen uitvoeren. We zijn daar zeer dankbaar voor. We
voelen dat als een zegen op ons werk voor onze gasten, die keer op keer laten weten hoe
ze ons Aanloophuis waarderen.
In dit jaarverslag 2015 vindt u vele details en verslagen. We hopen dat u bij het lezen
ervan begrijpt dat we volledig van vrijwilligers en van ‘goede gaven’ afhankelijk zijn. En
bij dezen de oproep: blijf ons steunen, ook in 2016! Bij voorbaat hartelijk dank!
Om toch een paar details vanuit het Stichtingsbestuur te noemen: begin 2015 namen we
afscheid van de toen al afgetreden bestuursleden Jan Hoekman en Piety Heddema. Die
vacatures werden opgevuld Marten Busstra en Ari Boersma. Ger van der Zwaag ging
verhuizen en zijn vervanger Kasper Buist is intussen mee gaan draaien. Eind december
2015 traden verder statutair af: Hinke Baas en Aria Kalteren. Daarvoor kwam Henk Kok
in het bestuur.
Het verbeteren, updaten en aanprijzen van de website heeft onze aandacht. We
versturen vanaf nu zo weinig mogelijk uitgeprinte stukken.
De tuin, maar ook de woonkamer, is grondig aangepakt. We kijken er weer frisser
tegenaan. De huurders van de bovenverdieping waren soms gespreksstof. De
beheerderstaken worden nu opnieuw op een rijtje gezet door Dominicus Nota. En
tenslotte noem ik nog dat de uiteindelijke kascontrole van de jaarrekening 2014
ongelukkigerwijs vertraging heeft opgelopen door verdrietige familieomstandigheden bij
een van de controleurs.
Last but not least moet mij van het hart dat we hebben geconstateerd dat de inkomsten
door donaties tamelijk drastisch is achtergebleven bij voorgaande jaren. We kunnen daar
op dit moment nog geen oorzaak voor aangeven, maar het moet wellicht worden gezocht
in de ‘krimp’ die hier en daar plaatsvindt. We zullen daarvoor ook in 2016 de vinger aan
de pols moeten houden.
Ik wens u en jullie allen veel leesplezier bij het doornemen van dit jaarverslag, en zie dat
we als Aanloophuis een soort van kleine ‘mienskip’ vormen, waar mensen opnieuw tot
hun recht kunnen komen! En zie, we hebben aandacht voor zieke vrijwilligers en gasten.
We herdachten enkelen die ons ontvielen in het afgelopen jaar. Maar ook hadden we een
‘lekkere’ barbecueavond, een gezellig Sinterklaasfeest en een fijne Kerstviering.
Zoals al eerder gezegd: we doen het werk in ons Aanloophuis Oer de Brêge vanuit een
christelijk-maatschappelijke visie, met een genegenheid naar (en mét hen) die we als
gasten wekelijks verwelkomen. We hebben ons inmiddels -vanaf ons begin in 1989- een
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naam en plaats verworven binnen de Heerenveense samenleving, dankzij iedereen die
daar zijn of haar steentje aan bijdraagt!
Met een hartelijke groet, Dick Kleinhesselink.

Commissie Public Relations (PR).
Deze commissie houdt zich zoals de naam als doet vermoeden bezig met de Public
Relation van ons Aanloophuis. Een moeilijk woord dat eigenlijk staat voor het op zo’n
duidelijk mogelijke manier naar buiten treden met het verhaal over ons Aanloophuis. Dit
doen we nu door middel van een Nieuwsbrief, informatie op onze web-site en dit
jaarverslag. Ook hebben wij een mooie presentatie waarmee wij graag op pad gaan om
ons te presenteren. Dus zoekt u invulling voor een informatieavond in uw kerk, aarzel
dan niet en trek eens bij ons aan de bel. Wij komen graag langs.

Commissie Pastorale zorg.
De commissie pastorale zorg houdt zich vooral bezig met het organiseren van vieringen
in ons Aanloophuis. En dit dan met name met pasen en de kerst. Onze huispastor, ds.
Jan Foppen, komt regelmatig op bezoek in ons Aanloophuis om een praatje te maken
met onze gasten. Er bestaat een heel goede band tussen de huispastor en de gasten. De
bezoekjes voorzien duidelijk in een behoefte.
De Paasviering had dit jaar als thema : “Waarom huil je ?”. Tijdens deze viering werd er
uit de Bijbel gelezen, gezongen en aan de hand van een video nader gesproken over het
thema.
De kerstviering had als thema: “Mag ik dan bij jou schuilen, heb je een kamer voor mij
vrij? “. Een vraag die duidelijk associaties oproept met ons Aanloophuis. Ook deze dienst
was weer heel indrukwekkend en de kerstboodschap kwam hierin duidelijk naar voren.

Van de huispastor
Gelovig nabij zijn. Dat is mijn missie. Mensen opzoeken, naast mensen staan, een arm
om een schouder en misschien, als dat kan, een troostend woord. Met respect voor
mensen en voor de keuzes die zij maken in het leven. Zonder over mensen te oordelen.
Waarbij mijn geloof in God en in de Here Jezus mijn inspiratiebron is. Ieder mens is door
God geschapen, door God gewild en door God geliefd. Zo wil ik de huispastor zijn van het
aanloophuis.
Regelmatig wandel ik binnen in het aanloophuis, drink een kop koffie en praat met
mensen. Zo ook het afgelopen jaar. En na een aantal jaren pastor te zijn geweest, merk
ik dat er iets van een vertrouwensband begint te ontstaan, tussen mij en de gasten van
het aanloophuis. Mensen beginnen mij te kennen en ik begin de mensen te kennen. Zo
waren er in het afgelopen jaar mensen die mij (een deel van) hun levensverhaal
vertelden. Vaak ontroerende verhalen.
Evenals voorgaande jaren hadden we ook dit jaar twee vieringen, een paasviering en een
kerstviering. Vieringen die ik samen met de pastorale commissie mag voorbereiden. Die
voorbereidingen zijn een proces waarin we bij elkaar gaan zitten, ideeën spuien en kijken
naar de actualiteit van dat moment. En dan ineens is daar het moment dat uit dat alles
een thema opborrelt. In die vieringen zingen we met elkaar, lezen we uit de Bijbel,
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bidden we en luisteren we naar elkaar. Het zijn voor mij hoogtepuntjes in het jaar, waar
ik van geniet. Niet in de laatste plaats door de openheid van onze gasten. Zij maken er
telkens weer een prachtig moment van.
De paasviering had als thema 'waarom huil je'. Het waren de woorden die de opgestane
Heer sprak tegen Maria van Magdalena.
De kerstviering had als thema 'mag ik dan bij jou schuilen, heb je een kamer voor me
vrij'.
Ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen en koester nog altijd de wens dat het aantal
viering zich mag uitbreiden, door het jaar heen.
Jullie huispastor, Jan Foppen

Kookgroep donderdagavond
Het jaar 2016 is nog maar net begonnen, mij is gevraagd om een verslagje over de
kookploeg te maken. Zoals ik al een keer eerder heb gemeld hebben wij een erg leuke
kookploeg die uit negen vrijwilligers bestaat. Maar er hebben net twee nieuwe dames
zich aangemeld om onze kookploeg te versterken. We hopen dat de dames het erg naar
hun zin zullen krijgen.
We hebben het jaar 2015 goed afgesloten met een groot kerstmaaltijd. We zijn erg blij
dat haast alle donderdagen de eetlijst vol staat met gasten. En dat die ook met
enthousiasme de deur weer uit gaan. We hopen dit nog vele jaren te kunnen doen.
Namens de kookploeg, Janny Witzenburg.
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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 2015 :






Mevrouw Gerda Groen, voorzitter, begeleiding vrijwilligers.
De heer Marten Bolt vicevoorzitter en bewaking voorraad, contactpersoon
beheerders.
De heer Harm de Boer coördinator, begeleiding vrijwilligers.
Mevrouw Janny Witzenberg contactpersoon namens de kookploeg, werkgroep
pastorale zorg.
Mevrouw Tineke den Otter activeitenwerkgroep, gastencoördinator, secretaris ad
interim

Per 27 mei 2015 is toegetreden tot de stuurgroep: de heer Jan Foppen werkgroep
pastorale zorg.
In 2015 werd er door de stuurgroep 5 keer vergaderd. De volgende punten zijn steeds
terugkerende vergaderonderwerpen:





Het functioneren van de vrijwilligers en de contacten met de gasten.
Activiteiten voor de gasten.
Huishoudelijke zaken, zoals het schoonhouden van het pand, voorraadbeheer en
inkoop.
Inbreng van diverse werkgroepen en commissies.

In 2015 hebben een aantal jongeren hun maatschappelijke stage in het Aanloophuis
volbracht. Ook loopt een eerste jaars HBO student Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening een aantal uren per week stage in het Aanloophuis.
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Werkgroep activiteiten
De werkgroep activiteiten zorgt voor het opstellen van de activiteitenkalender en voor de
invulling hiervan. Tineke den Otter, Sjoerd van der Meer, Albert Buwalda en Rowena Lap
vormen samen de werkgroep activiteiten.
De paasviering was op 27 maart. Het thema van deze avond was: ‘Waarom huil je?’
Op vrijdag 4 september 2015 vond de barbecue plaats. Ondanks het slechte weer waren
er veel gasten en vrijwilligers aanwezig en was het erg gezellig. Het was gelukkig niet
koud, dus de partytenten kwamen mooi van pas. Het eten was goed verzorgd door de
slager en er zat voor iedereen wel wat wils bij. Kortom het was een groot succes!
Tijdens de jaarlijkse sinterklaas viering op 27 november 2015 waren ook Sint en zijn piet
van de partij. Er is veel tijd ingestoken om bijpassende cadeaus te vinden voor alle
gasten. Deze werden dan ook met veel enthousiasme ontvangen. Er werd gezongen en
plezier gemaakt. Sint en piet hadden over alle gasten wat leuks te vertellen en waren
goed op elkaar ingespeeld.
Na pakjesavond was het tijd voor de kerstviering. Deze werd dit jaar gehouden op
vrijdag 18 december. Het thema was: ‘Is er een kamer voor mij vrij?’ Dit werd uitgelegd
als “niet alleen zijn”, je welkom voelen en mogen zijn wie je bent. Deze onderwerpen
brachten mooie gesprekken met zich mee. Er werd verteld door de gasten hoe fijn ze het
vonden dat er een plek was waar je jezelf mocht zijn, het aanloophuis. Er werden
verschillende liederen gezongen en gebeden.
Op vrijdag 8 januari was de nieuwjaarsreceptie. Het was zo als altijd erg gezellig en
drukbezocht. Op deze avond kon het bestuur, de vrijwilligers en de gasten elkaar een
gelukkig en gezond 2016 wensen. Lekkere hapjes en drankjes waren natuurlijk ook
aanwezig.
Maandelijks op vrijdag avond worden er spelletjesavonden gehouden. In de afgelopen
wintermaanden hebben we gezellig met z’n alle gesjoeld. Iedereen is altijd erg fanatiek
bezig om de hoogste scores te behalen. Maar natuurlijk staat bij iedereen de gezelligheid
voorop. In de maand mei hopen we dat het weer wat warmer wordt en we de jeu de
boules ballen weer te voorschijn kunnen halen. Verder is er een vast groepje
klaverjassers die ook altijd trouw elke spelletjes avond een kaartje komen leggen.
Aan de eind van de avond mag iedere gast een prijsje uitzoeken, niemand gaat met lege
handen naar huis. De werkgroep activiteiten zorgt er voor dat elke maand de prijsjes
weer worden aangevuld.
Het is erg leuk om samen op een actieve manier bezig te kunnen zijn. We gaan dan ook
altijd met erg veel plezier naar deze avonden toe.
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Werkgroep training en begeleiding vrijwilligers
Leden zijn: Gerda Groen, en Harm de Boer
De commissie houdt zich bezig met:
a Begeleiding van vrijwilligers
b Organiseren van vrijwilligersavonden en trainingen
c Werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers
Begeleiding
De commissie tracht eenmaal per jaar in groepsverband met 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 vrijwilligersavond georganiseerd. Op donderdag 19 februari
2015 hielden we onze jaarlijkse algemene vrijwilligersavond. Om 20.00 uur kon Gerda
zo’n 40 vrijwilligers welkom heten, een geweldige opkomst. Na de pauze was er een
presentatie over: Wat doet een Meitinker zoal?
We kregen uitleg van de Meitinkers Anja Ruiter en Faroek Ghazi. Zij zijn de
aanspreekpunten van de gemeente Heerenveen voor huishoudelijke hulp.
Een Meitinker zoekt samen met de aanvrager naar een oplossing voor zijn/haar
probleem. Er wordt gekeken als het probleem opgelost kan worden met hulp van buren
,familie of vrijwilligers. Maar als het nodig is, kan de Meitinker ook zelf een oplossing
regelen.
Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers
Iedere nieuwe vrijwilliger komt binnen via een bepaalde procedure. Eerst wordt em/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 informatie gesprek 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. Het doel hiervan
is het winnen van het vertrouwen van de gasten.
Na deze drie diensten wordt een gesprek gehouden met de kandidaat
vrijwilliger door twee leden van de werkgroep begeleiding vrijwilligers. Er
wordt de kandidaat vrijwilliger gevraagd naar zijn 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 maal 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 twee jongelui die hun
maatschappelijke stage bij ons in het Aanloophuis doorbrachten.
Op 31 december 2015 beschikte het Aanloophuis over 57 vrijwilligers.

Huishoudelijke dienst
Het Aanloophuis is ook dit jaar weer keurig schoongehouden. Alles tot ieders volle
tevredenheid.
Ook de omgeving rondom ons Aanloophuis, het terras, de jeu de boule baan en de tuin
worden altijd piekfijn onderhouden. Hiervoor alle lof voor de betrokken vrijwilligers die
zich hiervoor inzetten.

Bijzondere activiteiten en contacten
De dames van de Bijbelgespreksgroep maakten ook in 2015 weer eenmaal in de veertien
dagen gebruik van ons Aanloophuis.
Ook de A.A. groep (Anonieme Alcohollisten) waren weer onze gasten met 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 2015 is als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd.
Aanvullende info
Er zijn dit jaar 749 warme maaltijden verstrekt op de donderavond.
Verder werd 548 maal een broodmaaltijd voor onze gasten verzorgd.
Het aantal bezoekers was dit jaar: 2808.

12

Bijlage 1: Balans 2015
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Bijlage 2: Jaarrekening 2015
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Bijlage 3: Uitnodiging open huis
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