Jaarverslag 2016
Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord
Algemeen:
De Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord, opgericht op 28 april 2009, legt met dit jaarverslag de belangrijkste
gebeurtenissen in het jaar 2016 conform de voorschriften in de Acte van Oprichting vast.
Dit is het zevende jaarverslag van onze stichting.
Samenstelling Bestuur:
In 2016 legde de heer Jan van Woerden, bestuurslid op kwaliteitszetel Humanitas zijn functie op de statutaire datum neer.
De heer van Woerden werd opgevolgd door de benoeming van mevrouw Saskia van Malsen.
Onze eerdere bestuurder de heer Hans Harwig was bereid de plotseling vrijgevallen functie van penningmeester tijdelijk
waar te nemen tot aan de benoeming van een nieuwe penningmeester. Hij legde zijn functie in 2016 definitief neer met de
benoeming van de heer Romke Steensma als penningmeester.
Het Bestuur was ultimo 2016 als volgt samengesteld; Mw. Hermine Lansink; voorzitter; Dhr. Romke Steensma;
penningmeester; Mw. Will Smulders, secretaris en Mw. Saskia van Malsen; bestuurslid op Kwaliteitszetel Humanitas.
In 2012 is een lijst van aftreden van bestuurders vastgesteld conform de voorschriften in de Acte van Oprichting, waarmee
we voldoende spreiding in ervaring behouden en vroegtijdig kunnen inspelen op vacaturestelling voor de toekomst.
In 2017 zijn er geen aftredende bestuursleden.
Samenwerking Yarden Vereniging:
In het verslagjaar 2016 heeft geen officieel overleg plaatsgevonden met het Hoofdbestuur van Yarden Vereniging.
Wel wordt regelmatig bilateraal overlegd met medewerkers van Yarden Uitvaartorganisatie.
Overleg:
Het bestuur kwam in 2016 5 maal bijeen voor een reguliere bestuursvergadering.
In februari werd een extra bijeenkomst belegd over het profiel en de selectieprocedure rond de ontstane vacature voor de
functie Coördinator.
Er is veel aandacht geweest voor de organisatie, het welbevinden van de vrijwilligers en het functioneren van het theehuis.
Reglementen en beleidsuitgangspunten werden nader bediscussieerd en daar waar gewenst aangepast en opnieuw
vastgesteld.
Ten behoeve van het behoud van de ANBI status is in 2013 meerjaren beleidsplan vastgesteld en gepubliceerd. Dit beleid
werd ongewijzigd gehandhaafd en vormt de basis voor de toegekende ANBI-status.
Daarnaast zijn er besprekingen in commissie- of werkgroepverband geweest waarin naast de bestuurders ook de
vrijwilligers deelnamen.
Overige activiteiten:
In 2016 zijn er een aantal vrijwilligers om uiteenlopende redenen vertrokken. In de vervanging kon niet tijdig worden
voorzien waardoor wij de openingstijden tot 1 maart 2016 met een dag per week moesten verminderen. Ultimo 2016
waren er 24 vrijwilligers werkzaam bij de stichting. Het aantal vrijwilligers vacatures bedroeg 6.
De Nazomerdag op 4 september is minder succesvol verlopen dan onze eerdere opendagen.
Het sombere en regenachtig zorgde ervoor dat de grote aantallen bezoekers van weleer weg bleven. Jammer want wij
beogen met deze opendag meer bekendheid over het theehuis te bewerkstelligen.
De zonnebloem voorzien van een gedenktekst voor op de graven hebben we aan het einde van de middag op willekeurige
graven neergelegd.
In een huis aan huis collecte in de maand juni 2016 werd onder de Emmeloordse bevolking bijna € 900, = opgehaald.
Een mooi resultaat. Wij zien hierin het bewijs dat de Emmeloordse samenleving het Theehuis waardeert.
In oktober vond het uitje voor de vrijwilligers plaats. In een van de Emmeloordse buurthuizen ging een gezellig spel vooraf
aan een door het bestuur verzorgde maaltijd. De vrijwilligers hebben dit uitje zeer verdiend en ook gewaardeerd.
In 2016 werd in het Theehuis een tweetal workshops Creatief Schrijven gegeven door Els Brouwer, psychosociaal- en
rouwtherapeut en Truus van Keulen van de Schrijverij. Ondanks oproep in de plaatselijke media lijkt de deelname
onvoldoende om dit initiatief door te zetten.
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Donaties:
Door het Theehuis werd meegedaan aan de werkzaamheden voor het stembureau bij het referendum. Hiermee werd de
financiële positie van het Theehuis positief beïnvloed.
Ook de deelname aan de Coop-winkelbonnen actie, gesteund door vrijwilligers en bezoekers zorgde voor een toename aan
financiële middelen. In het jaar 2016 mochten wij een bedrag van € 152,41 bijschrijven.
De deelname aan de clubkasactie van de Rabobank zorgde aan het einde van het jaar voor een bedrag van € 652,98
Exposities:
Sinds het najaar 2012 worden de exposities in het theehuis beoordeeld door een ingestelde kunstcommissie. Naast een
tweetal bestuurders nemen een tweetal vrijwilligers zitting in deze commissie.
Tot eind januari 2016 exposeerde een zestal leerlingen van De Zonnebloemschool; deze werken werden opgevolgd met de
prachtige foto’s van mevrouw Els Mooy. In juni werd de expositie ingericht door meerdere vrijwilligers van het Theehuis; er
was zowel fotowerk, beeldende kunst, handwerk en gedichten te bewonderen. Ina Lammers sloot het jaar af met haar
acrylwerken met het thema mensen en natuur.
Werkoverleg:
Na de ingebruikname is per oktober 2012 gestart met werkoverleg met de vrijwilligers. Het werkoverleg wordt voorgezeten
door de coördinator vrijwilligers. Er wordt verslag opgemaakt door een van de deelnemende vrijwilligers.
De bijeenkomsten worden goed bezocht en voorzien in een behoefte.
Bijscholing:
In 2016 heeft er geen bijscholingsavond plaatsgevonden. Wel vond in het voorjaar de cursusdag voor nieuwe vrijwilligers
plaats.
Vertegenwoordiging:
In 2016 werd er door de Stichting deelgenomen aan het overleg tussen, binnen de NOP functionerende groepen die allen
op terrein van verlies verwerking actief zijn. In deze bijeenkomst informeren we elkaar over lopende zaken en bezien of we
naar elkaar ondersteunend kunnen zijn.
Op 7 december 2016 nam de Stichting deel aan de vrijwilligersbeurs die door Carrefour was georganiseerd. Onze
vrijwilligers hebben hier veel promotiewerk voor de Stichting getoond. Het was een geslaagde beurs.
Verder waren wij met een aangekleed skichalet vertegenwoordigd op de Kerstmarkt 2016 te Emmeloord.
De beide activiteiten hadden veel belangstelling; veel mensen zegden toe aanwezig te zullen zijn op de georganiseerde
inloopmiddag in het Theehuis om nader kennis te maken met de werkzaamheden en de omgeving en sfeer te proeven. De
vele toezeggingen werden helaas niet bewaarheid. Het aantal vacatures werd ondanks het enthousiasme en de inzet van de
vrijwilligers beloond met de invulling van 1 vacature.
Tot zover het overzicht van het bestaansjaar 2016 van de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord.
Dit jaarverslag zal worden gepubliceerd op onze website.
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