Jaarverslag 2017
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 2017 conform de voorschriften in de Acte van Oprichting vast.
Dit is het achtste jaarverslag van onze stichting.
Samenstelling Bestuur:
Het Bestuur was ultimo 2017 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.
Samenwerking Yarden Vereniging:
In het verslagjaar 2017 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 2017 vier maal bijeen voor een reguliere bestuursvergadering.
Daarnaast werden er een drietal bijeenkomsten belegd rond de vormgeving van de activiteiten voor het Jubileum.
Er is veel aandacht geweest voor de organisatie, het welbevinden van de vrijwilligers en het functioneren van het theehuis.
Per 1 april 2017 werd Mevrouw Anita Mabesoone-van Engelen benoemd als Coördinator Vrijwilligers. Zij volgde daarmee
onze eerste Coördinator, Mevr. Lucy van Pijkeren op. Mw. van Pijkeren bleef als vrijwilligster actief binnen het theehuis.
Ten behoeve van het behoud van de ANBI status is in 2013 meerjaren beleidsplan vastgesteld en gepubliceerd. Dit beleid
werd ongewijzigd gehandhaafd en vormt nog steeds de basis voor de toegekende ANBI-status.
Daarnaast zijn er besprekingen in commissie- of werkgroepverband geweest waarin naast de bestuurders ook de
vrijwilligers deelnamen.
Jubileum:
Op 25 september 2017 was het Theehuis 5 jaar in gebruik. Ons eerste Jubileum dus.
Wij hebben daar uitgebreid bij stilgestaan in de week van 8 tot en met 13 oktober.
Maar ook vooraf door extra publiciteit in de media.
We hebben, omdat ons bestaansrecht bewezen was, gekozen voor een eigen en vast logo waardoor het Theehuis een
herkenbaar gezicht heeft.
In alle uitingsvormen in de toekomst zal dit logo gebruikt worden.
Het logo is ontworpen door het professionele ontwerpbureau “mijnvormgever” uit Emmeloord.
Ook de brochures zijn herschreven en ook hierbij is de toon van de beroepskracht, Jannette Weultjes, waarneembaar.
Deze activiteit konden we ontplooien door toekenning van de mooie donaties van ondermeer de SBBK en de RABObank.
Op zondag 8 oktober vierden we het jubileum met een opendag. We hielden het gelukkig droog ondanks de sombere
weersvoorspelling.
De bezoekers werden verwelkomd met een theekopje, beplant met een viooltje als grafstukje. Een prachtige suggestie van
onze vrijwilligers die ze ook allemaal zelf hadden ingeplant.
De dag werd verder opgeluisterd met een aantal exposanten met boeken of herinneringswerken. Ook de vrijwilligers
bemanden een tafel waarop zij zelfgemaakte bloemwerkjes presenteerden en verkochten.
Verder werd er een wandeling over de begraafplaats georganiseerd en onder leiding van een tweetal vrijwilligers werd er
bij een aantal bijzondere plaatsen en kunstwerken stilgestaan en uitleg gegeven.
Op woensdag 11 oktober werd in de bakenzaal van de Christelijk Gereformeerde Kerk De Hoeksteen door Leo Feijen voor
de Emmeloordse bevolking een lezing gehouden met de titel “Leven met verlies”.
Vrijdag 13 oktober stond in het teken van de vrijwilligers. Op de Locatie “Bij ons in de Wellerwaard” ontmoetten vrijwilligers
en ex vrijwilligers elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.
De nog aanwezige vrijwilligers van het eerste uur ontvingen bij deze gelegenheid een mooi boeket bloemen van de
voorzitter voor hun trouwe dienst.
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Overige activiteiten:
In 2017 zijn er een aantal vrijwilligers om uiteenlopende redenen vertrokken. In de vervanging kon niet tijdig worden
voorzien waardoor wij de openingstijden hebben moeten aanpassen. Van april tot november 2017 was het Theehuis naast
de gebruikelijke maandag ook op de dinsdag- en woensdagochtend gesloten. In november kon de openstelling op de
woensdagochtend weer worden ingezet.
In een huis aan huis collecte in de maand juli 2017 werd onder de Emmeloordse bevolking ruim € 850, = opgehaald.
Een mooi resultaat. Wij zien hierin het bewijs dat de Emmeloordse samenleving het Theehuis waardeert.
Donaties:
De PKN dankdag collecte resulteerde in een bijdrage voor het Theehuis van € 200, =; van de Gereformeerde kerk mochten
we € 100, = ontvangen. Ook de collecte van de afsluitende kerkdienst bij het Pieperfestival werd dit jaar gegund aan het
Theehuis. Dit resulteerde in een prachtresultaat van € 503, =.
De deelname aan de Coop-winkelbonnen actie, gesteund door vrijwilligers en bezoekers zorgde voor een toename aan
financiële middelen. In het jaar 2017 mochten wij een bedrag van € 274, = bijschrijven.
Een prachtbedrag van € 921,42 werd bijgeschreven aan ons resultaat door deelname aan de aan de clubkasactie van de
Rabobank.
In december ontvingen we nogeens € 300, = uit een Koek-en Zopieverkoop in het Kuinderbos dat door een aantal
polderaars spontaan werd georganiseerd.
Exposities:
Tot eind januari 2017 exposeerde Ina Lammers met acrylwerken met het thema mens en natuur; deze werken werden
opgevolgd met de prachtige tulpenschilderijen van Margriet Buijsman. In juni werd de expositie ingericht door Carla Meijer.
Dorret Reijrink sloot het jaar af met haar schilderwerken. De werkstukken waren voorzien van een korte uitleg waardoor
tijd nemen extra informatie opleverde.
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.
Vertegenwoordiging:
In 2017 is er geen overleg geweest met de binnen de NOP functionerende groepen die allen op terrein van verlies
verwerking actief zijn.
Dit jaar waren wij ook weer aanwezig op de Kerstmarkt te Emmeloord. Onze vrijwilligers hadden prachtige winterse stukjes
gemaakt die gretig aftrek vonden. De opbrengst van de verkoop (€ 102, =) kwam ten goed aan het Theehuis.
Tot zover het overzicht van het bestaansjaar 2017 van de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord.
Dit jaarverslag zal worden gepubliceerd op onze website.
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