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Voorwoord van de voorzitter
Sinds 2012 is het doel van de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord om alles
rondom het sterven van de mens een volwaardige plaats te geven in de samenleving.
Ook in 2019 hebben bestuur en vrijwilligers van de Stichting weer hard gewerkt om aan
die doelstelling inhoud te geven; de inhoud van dit jaarverslag getuigt hiervan.
De eerste jaren van het bestaan van de Stichting stonden in het teken van het opstarten
en exploiteren van Het Theehuis op de begraafplaats in Emmeloord, het eerste doel van
de Stichting. In 2019 is vastgesteld dat het gestaag groeiende aantal bezoekers – 1800
in dit jaar – bewijst dat men Het Theehuis kent en dat het in een behoefte voorziet.
In de komende jaren zal het bestuur de focus nog verder verleggen naar de tweede
doelstelling, namelijk het organiseren en ontwikkelen van activiteiten die een bijdrage
leveren aan een goede verwerking van de periode rond het sterven van een mens.
Dit alles kan niet worden bereikt zonder voldoende financiële middelen. Het bestuur prijst
zich dan ook gelukkig met de inzet van de vele vrijwilligers, die niet alleen tijdens de
openingsuren van Het Theehuis een luisterend oor bieden aan de bezoekers, maar ook
daarbuiten veel werk verzetten om de naamsbekendheid van Het Theehuis te
verspreiden en daarbij gelden in de kas te laten stromen.
Fenny Geurtzen,
Emmeloord, maart 2020
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1. Verslag van het bestuur
Het Theehuis dat haar deuren voor het eerst opende in september 2012 biedt de
bezoekers van de begraafplaats een sfeervolle omgeving. Een plaats waar men iets kan
drinken, kan praten met lotgenoten, lezen, gewoon stil kan zijn of een luisterend oor kan
vinden bij een van de vrijwilligers die hier dagelijks aanwezig zijn.
1.2 Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling wisselde in 2019 met het vertrek van mevrouw Will Smulders.
Zij was als mede-oprichtster sinds 2010 betrokken bij Het Theehuis en sinds 2012 in
functie als secretaris van de Stichting. In februari 2019 droeg zij – mede ingegeven door
gezondheidsproblemen - haar functie over aan Emmy Middelbeek.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:

mevrouw Fenny Geurtzen
de heer Romke Steensma
mevrouw Emmy Middelbeek
mevrouw Saskia van Malsen

Mevrouw Anita Mabesoone is als coördinator vrijwilligers toehoorder bij de
bestuursvergaderingen.
1.3 Overleg
Het bestuur kwam in 2019 4 maal bijeen voor een regulier overleg. Er werd op 18
februari een ingelast overleg gehouden in verband met het vertrek van Will Smulders als
secretaris van de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord.
1.4 Bestuursactiviteiten
Het nieuwe bestuur stelde een taakomschrijving Bestuursleden Stichting Theehuis
Begraafplaats Emmeloord op, die in de vergadering van maart 2019 werd vastgelegd.
Overeenkomstig de overheidsrichtlijnen is in 2019 een beleid vastgesteld op basis van de
Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens. De tekst is vastgesteld in de vergadering
van 17 juni 2019. Een verkorte versie van de tekst is in te zien via de website.
In de vergadering van 2 december 2019 is het vrijwilligersbeleid voor de periode tot
2022 vastgesteld.

3

3. Activiteiten en promotie
De activiteiten die het Theehuis ontwikkelt, zijn er doorgaans op gericht de
naamsbekendheid van de Stichting te vergroten en daarnaast inkomsten te genereren
om de missie te kunnen uitvoeren.
Er is samenwerking met enkele lokale organisaties op het gebied van rouwverwerking.
Het streven is om in het nieuwe jaar te bekijken in hoeverre de samenwerking kan
worden geïntensiveerd op een wijze die recht doet aan de doelstelling van Het Theehuis.
3.1 Samenwerking
Enkele bestuursleden plus in latere instantie enkele vrijwilligers die zich bezighouden met
de invulling van activiteiten hebben een paar maal overleg gehad met de leden van het
Yarden Regionaal Activiteiten Bestuur. Zij organiseren voor Vereniging Yarden de
regionale activiteiten op het gebied van bewustmaken, voorlichten en herdenken. Dit
heeft geresulteerd in de deelname van Het Theehuis aan de Open Dag op 18 mei, die het
RAB in 2019 organiseerde in het Westerhuis.
De overname van uitvaartverzekeraar en –verzorger Yarden door Coöperatie DELA maakt
dat de plannen voor 2020 nog niet ten volle kunnen worden ontwikkeld.
3.2 Georganiseerde activiteiten
Op 9 februari nam Het Theehuis deel aan de 2-generaties zorg- en welzijnsbeurs, die
werd gehouden bij Marco Marknesse, waar senioren en hun kinderen kennismaken met
alle zorgmogelijkheden voor ouderen. De vrijwilligers van Het Theehuis verzorgden koffie
en thee voor de bezoekers.
Op 12 februari gaf Marieke de Bruijn in het Theehuis een lezing over ‘Leven met verlies’.
De dodenherdenking op de begraafplaats voor de Vliegeniers vond plaats op 4 mei.
Daags voor Moederdag, op 11 mei, was er in Het Theehuis de mogelijkheid een grafbloemstukje te maken.
Op 31 mei was er opnieuw de mogelijkheid een wandeling met deskundige begeleiding
over de begraafplaats te maken. Hierbij wordt gewezen op diverse beplantingen,
kunstwerken en opbouw van de begraafplaats. Er werd door vele geïnteresseerden
gebruik van gemaakt.
Er is dit jaar een nieuwe, herziene versie van de folder ‘Een aantal wetenswaardigheden
over de Algemene Begraafsplaats Emmeloord’ beschikbaar gekomen.
Op 10 september kwam een groep van bijna 30 vrouwen van Vrouwenvereniging
Luttelgeest voor een kennismakingsbezoek naar Het Theehuis. Gezien de groepsgrootte
moest er worden uitgeweken naar het Westerhuis. Na een inleiding van de voorzitter gaf
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Kees Meinema (bij de gemeente verantwoordelijk voor de begraafplaatsen in de polder)
een lezing.
Voor de workshop ‘Mandala tekenen’ onder leiding van Diny Gouda (in samenwerking
met het RAB van Yarden) was tevoren goed ingetekend, helaas bleek op 1 oktober, de
dag van de workshop, dat men toch niet kwam opdagen. Dit probleem van wel intekenen
en niet komen doet zich vaker voor – Het Theehuis en Yarden bezinnen zich op een
mogelijkheid dit manco uit te bannen.
De jaarlijkse Pompoendag werd gehouden op 5 oktober: voor de pompoensoep, de
bloemstukjes die de vrijwilligers hadden gemaakt en de wandeling over de begraafplaats
trokken veel bezoekers en daarmee werd de kas goed gevuld.
De enorme hoeveelheid smaakvolle kerststukjes gemaakt door vrijwilligers vond gretig
aftrek op de traditionele kerstmarkt in het centrum van Emmeloord op 20 december.
Op 30 december schonken de vrijwilligers van Het Theehuis vele kopjes koffie en thee
tijdens de Lichtjesavond, die was georganiseerd door Martin en Cindy van Dijk: op die
avond was de begraafplaats opengesteld voor diegenen die een kaarsje willen aansteken
voor een dierbare, die hier begraven ligt.
Dankzij donaties van Martijn Visser Uitvaartverzorging, Debby van der Weegh en Bij ons
in Wellerwaard (op initiatief van een vrijwilligster) kon Het Theehuis de koffie en thee
kosteloos aanbieden.
3.3 Diversen
Op 10 januari maakten enkele bestuursleden en vrijwilligers kennis met de nieuwe
burgemeester en lieten hem op hun beurt kennismaken met Het Theehuis.
Ook in 2019 hingen er aan de wanden van Het Theehuis weer fraaie kunstwerken.
Schilderclub De Penselen uit Ens zorgde in twee delen - van februari tot juni en
vervolgens van juni tot september – voor het opfleuren van het Theehuis. Vanaf eind
september tot eind december exposeerde Betty Koekkoek (tevens vrijwilligster van het
Theehuis).
Het Theehuis deed ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubkas Campagne. De motivatie
voor de aanvraag 2019 was het opleiden en trainen van vrijwilligers en leverde de mooie
bijdrage van € 909,69 op.
In oktober bestond de RABO-bank NOP 75 jaar. In het kader daarvan mochten
medewerkers van de bank 75 euro doneren aan een goed doel. Vier bankmedewerkers
kozen ervoor hun 75 euro te doneren aan Het Theehuis, dankzij de enthousiaste verhalen
van een van hun collega’s en vrijwilligster van Het Theehuis.
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4. Vrijwilligers
In 2019 was de groep van 30 vrijwilligers aan weinig schommelingen onderhevig,
slechts enkelen zagen zich genoodzaakt hun werkzaamheden op te geven en er
meldden zich twee nieuwe kandidaten aan.
Het bestuur prijst zich gelukkig met de zo stabiele groep, die niet alleen meteen
klaarstaat elkaar te vervangen bij onvoorziene roosterproblemen, maar ook altijd
bereid is bij promotionele activiteiten extra in te springen.
4.1 Werkzaamheden en scholing
Met nieuwe vrijwilligers wordt altijd een kennismakingsgesprek gevoerd door
voorzitter en coördinator vrijwilligers. Hierbij komen motivatie, inzetbaarheid,
omgaan met bezoekers en collega’s uitgebreid aan de orde. Het streven is daarbij
eens in de twee jaar een individueel evaluatiegesprek met de vrijwilliger te
voeren.
Om te leren omgaan met de diverse bezoekers van Het Theehuis en de eigen
houding daarin worden alle nieuwe vrijwilligers getraind. Ook in 2019 vond deze
training plaats met gespreksoefeningen, omgaan met rouw en verlies – dit alles
kwam aan orde in een dagsessie.
Tijdens het vrijwilligersoverleg dat vier maal per jaar plaatsvindt, geven
bestuursleden inzicht in hun beleid en stellen dat ook ter discussie. De
vrijwilligers kunnen hier onderling overleggen over de gang van zaken in de
dagelijkse praktijk van Het Theehuis.
4.2 Diversen
Op 11 oktober kwamen bestuur en vrijwilligers bijeen in Buurthuis Espelervaart
voor een gezellige avond met een door bestuursleden bereide maaltijd.
Aan het einde van het jaar ontvingen de vrijwilligers tijdens het
vrijwilligersoverleg een attentie van het bestuur voor hun bijdrage in het
afgelopen jaar.
Vaststelling
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Theehuis
Begraafplaats Emmeloord op 16 maart 2020,
Fenny Geurtzen,
voorzitter

Emmy Middelbeek,
secretaris
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