JAARVERSLAG 2021
OECUMENISCH AANDACHTSCENTRUM

Lichtpuntjes

Schoolstraat 18, 2511 AX Den Haag
www.aandachtscentrumdenhaag.nl

In december exposeerde in het Aandachtscentrum (AC) Hans Gijsbertsen met schilderijen,
voornamelijk portretten, die veel opriepen bij bezoekers en medewerkenden. Van hem is het
schilderij op de voorkant. Precies in de tijd dat we een nieuwe lockdown voor onze kiezen
kregen, stond dit schilderij in de etalage. We kregen er veel opmerkingen over omdat het
mensen raakte in hun verlangen naar lichtpuntjes en het oproept om de lichtpuntjes te
blijven zien. Daarnaast drukt het iets uit wat wij in het AC proberen gestalte te geven. Wij
willen ook hoeders van het licht zijn, zoals het meisje op het schilderij dat met intense
concentratie en vol aandacht de kaars draagt. Hoe kostbaar is het licht! Hoe kostbaar zijn al
die mensen die het licht in elkaar willen zien en brandend houden, die het AC een plaats van
vriendelijk licht willen laten zijn. In de woorden van Henk Jongerius:

Vriendelijk licht
Vriendelijk licht dat ons omstraalt
als de warmte van de zomer:
huid waarin wij willen wonen,
licht dat ons tevoorschijn haalt.
Vriendelijk licht dat ons verwarmt
in het midden van de winter,
wijken doet de kille stilte
die ons dodelijk verlamt.
Vriendelijk licht dat ons omspeelt,
zich ontvouwt in alle kleuren,
mensen in het bont gebeuren
hun gezicht en ziel hergeeft.
Vriendelijk licht dat ons voorgoed
aan elkander doet verschijnen,
harten opent voor de kleinen,
met Gods ogen kijken doet.
Henk Jongerius
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VOORWOORD
Geachte lezer,
Traditiegetrouw is er door de vrijwilligers, de staf en het bestuur van het Aandachtscentrum
(AC) weer een Jaarverslag opgesteld. Helaas staat dit Jaarverslag wederom in het teken van
Covid-19. Het verheugt ons echter te melden dat het AC ondanks dit hardnekkige virus het
afgelopen jaar, binnen de gestelde kaders, toch veel open is geweest. Het AC kon op deze
manier een plaats in de stad blijven om kwetsbare groepen in de Haagse samenleving
aandacht te kunnen blijven geven. Het bestuur is de pastor, de coördinator en de vele
betrokken vrijwilligers daar uiteraard heel dankbaar voor.
Recent heb ik het boek ¨Maria, icoon van genade¨ van professor Arnold Huijgen gelezen.
Arnold Huijgen is gereformeerd hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn.
Het boek heeft eind december de prijs van beste theologisch werk van 2021 gewonnen.
Dagblad Trouw schrijft: ¨Bij Huijgen krijgt de uitdrukking ¨Gods Woord¨ weer iets fris,
levendigs en hoopvols¨. In ¨Maria¨ geeft Huijgen een boeiende analyse van de persoon
Maria en reflecteert hij op haar waarde voor de (protestantse) gelovigen en de kerk. Maria
kan vanuit haar bijzondere rol in de geschiedenis, als Moeder van Jezus, mensen hoop en
perspectief bieden. Maria verbindt vanuit deze rol mensen en laat ons omzien naar elkaar.
De moederlijke zorg voor Jezus, maar ook voor ons, is voor mij een inspiratiebron. Vanuit
deze moederlijke zorg voor de kwetsbare ander is in mijn optiek ook het AC opgericht.
Aandacht geven is immers ook zorg voor elkaar. Dat is en blijft een prachtige missie. Ook in
2022 wil het AC deze opdracht gestalte geven in deze schrale tijd. Dat doet het AC niet
alleen, maar samen met u en alle andere betrokken mensen en organisaties om ons heen.
Met veel vertrouwen kijkt het bestuur dan ook naar de toekomst.
In dit Jaarverslag geven wij u weer een schets van het werk en de activiteiten van het AC van
het afgelopen jaar. Ik hoop dat u net zoveel inspiratie opdoet als ik.
Veel leesplezier!
Geran Kaai, voorzitter
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VAN HET BESTUUR
Graag wil het bestuur met dit verslag u meenemen door het afgelopen jaar.
Ook in
2021 drukte de Coronacrisis een forse stempel op het maatschappelijk leven in Nederland en
dus ook op het Aandachtscentrum (AC). Dat blijkt alleen al uit het feit dat van de vier keren
(21 januari, 20 mei, 2 september, 25 november) dat het bestuur officieel, d.w.z. samen met
de pastor, vrijwilligerscoördinator en voorzitter CT, bijeenkwam, dit driemaal gebeurde via
videoverbinding. De twee keer dat het bestuur ad hoc met alleen de bestuursleden
samenkwam gebeurde bij de voorzitter thuis op gepaste afstand.
Een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar zal nu kort de revue
passeren.
Wisseling in samenstelling bestuur en opvolging vrijwilligerscoördinator
• In de bestuursvergadering van 20 mei 2021 gaf mevrouw Sara de Weerd-Walakutty
aan per 1 juni te willen stoppen met haar werk als bestuurslid. Dit vanwege leeftijd
en de idee dat het moment gekomen
was om het stokje aan een ander door
te geven. Daarnaast wilde ze ook meer
aandacht kunnen geven aan
mantelzorg en kleinkinderen.
Sara begon als vrijwilligster in het AC,
waar ze na zeven jaar overstapte naar
het bestuur. Zij zat daar namens de
Evangelisch-Lutherse gemeente Den
Haag. Richtsnoer voor haar ideeën en
besluiten waren altijd de
uitgangspunten van het AC: een
christelijke betrokkenheid bij het wel
en wee van de medemens op basis van
solidariteit, barmhartigheid,
gerechtigheid en liefde.
Het bestuur is Sara zeer dankbaar voor
de charmante en open manier waarop
zij luisterde, meedacht en de rust
bewaarde bij lastige situaties. Deze
kwalificaties deden niets af aan ferme
keuzes als zij vond dat die genomen
moesten worden.
Op dit moment is nog niet in haar
opvolging voorzien.
• 1 april 2021, twee jaar na haar komst, beëindigde mevrouw Barbara Heubeck-Duijts
haar werk als vrijwilligerscoördinator. Op kundige en betrokken wijze heeft zij de
werkzaamheden van de vrijwilligers gecoördineerd en gefaciliteerd. Het bestuur is
haar erkentelijk voor de moedige en bewogen manier waarop zij in het begin van de
Coronacrisis, toen veel nog onduidelijk was, mogelijkheden schiep om het AC open te
houden voor bezoekers en vrijwilligers. Daarbij gaf ze zelf vaak acte de présence en
was zij nauw betrokken bij het wel en wee van vrijwilligers en bezoekers.
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1 mei 2021 volgde mevrouw
Nathalie Scholtes haar op. Het
bestuur is ingenomen met
haar komst en zij is inmiddels
volledig ingeburgerd in het
AC.
Op de feestelijke bijeenkomst met
alle vrijwilligers, 7 juli 2021 in de
Kloostertuin aan het Westeinde,
bedankte de secretaris van het
bestuur Sara en Barbara hartelijk
voor hun werk en overhandigde
beiden een cadeau als uiting
daarvan.
Algemene Ledenvergadering AC
De 69e Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op 25 maart en vond voor het
eerst plaats via een videoverbinding. Vertegenwoordigers van negen lidkerken, te weten de
Doopsgezinde Gemeente ‘s Gravenhage, de Ekklesia Den Haag, de Evangelische
Broedergemeente, de Kloosterkerk, de Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag, de
Protestantse Diaconie Den Haag, het Religieus Genootschap der Vrienden Quakers, de
Remonstrantse Gemeente Den Haag, de R.K. Parochie Maria Sterre der Zee, namen samen
met het bestuur, de pastor, de vrijwilligerscoördinator en de voorzitter CT eraan deel.
Ondanks het feit dat het om een virtuele bijeenkomst ging, konden de lidkerken uitvoerig
bijgepraat worden over waar het AC anno 2021 stond en wat de plannen waren van bestuur
en pastor voor de naaste toekomst. Dat was ook nodig gezien het feit dat in 2020 door de
coronacrisis de ALV op het laatste moment werd afgelast.
Tijdens de ALV heeft de voorzitter van het AC de leden geïnformeerd over het feit dat het
bestuur zich de komende periode wil bezinnen op een nieuwe rechtsvorm van het AC.
De ALV kon zich in het algemeen goed vinden in de werkzaamheden van het AC, het nieuwe
beleidsplan ‘Aandachtig verder’ [1]en verleende décharge aan het bestuur voor het financieel
gevoerde beleid over 2020. De ALV dankte de heer J. Bot voor zijn werk in de kascommissie
en ging akkoord met de benoeming van de heer H.C. van Ruijven als nieuw lid van de
kascommissie 2021.
Projecten
In 2021 stond het bestuur vijf projecten voor ogen: (1) voorwaarden en mogelijkheden
scheppen om het AC tijdens de Coronacrisis zoveel mogelijk open te houden; (2) verstevigen
van de financiële basis AC; (3) verder overdenken nieuwe rechtsvorm AC; (4) vernieuwen van
de website AC en IT-apparatuur; (5) indien financieel mogelijk vernieuwen interieur AC.
• Dat het AC praktisch het hele jaar 2021 (deels) open is gebleven, is te danken aan de
grote inzet van pastor, vrijwilligerscoördinator en vele vrijwilligers. E.e.a. gebeurde
wat de overheidsregels betrof, altijd in goed overleg met het bestuur.
In 2021 heeft het bestuur kennisgemaakt met de nieuwe domeinmedewerker vanuit
de gemeente Den Haag, de heer Rein van den Born, die de heer Ivar Heemskerk is
[1]

De lidkerken hadden het nieuwe beleidsplan nog niet ontvangen en moest daarom door de voorzitter
worden uitgelegd. Na de vergadering is het alsnog naar alle vertegenwoordigers van de lidkerken opgestuurd.
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opgevolgd. De gemeente is een belangrijke partner van het AC en bestuur en staf
hebben regelmatig overleg met de domeinmedewerker over de werkzaamheden van
het AC en wat we over en weer voor elkaar kunnen betekenen.
Het
bestuur dankt Ivar Heemskerk voor de creatieve en plezierige samenwerking.
Vanuit de staf van het AC is in 2021 ook een bijdrage geleverd aan de samenwerking,
afstemming en coördinatie van de vele hulp- en zorginstellingen tijdens de
Coronacrisis onder verantwoordelijkheid van Haagse instelling Kompassie. Op deze
manier informeerden diverse betrokken organisaties vanuit het sociale domein
elkaar over hun activiteiten.
Het jaar 2021 bezorgde het AC een stevige financiële basis. Dat had vooral te maken
met een forse toename van bijdragen uit fondsen en andere giften (zie verder
bijdrage jaarverslag penningmeester). Hiervoor is het bestuur in het bijzonder de
Protestantse Diaconie, de gemeente Den Haag en het Kansfonds zeer erkentelijk. Op
advies van de laatste heeft het bestuur contact opgenomen met leden van de
SESAM-academie om te onderzoeken hoe het AC een solide basis voor inkomsten
kan opzetten. Dit project wordt in 2022 vervolgd.
Het AC bestaat uit twee rechtspersonen, de Vereniging en de Stichting. Twee
rechtspersonen voor één organisatie maakt vele zaken echter financieel en
bestuurlijk onnodig complex en inefficiënt. De kascommissie heeft daar al eerder op
gehint en o.a. geadviseerd alle financiële, personele en bedrijfsmatige aspecten van
het AC inclusief alle nog lopende uitgaven en inkomsten op de rekening van de
Vereniging onder te brengen bij de Stichting (zie ook conceptverslag 69 e ALV punt 5).
Mede naar aanleiding van de komst per 1 juli van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) (zie ook conceptverslag 69e ALV punt 5), heeft het bestuur zich
gebogen over een voorstel voor een nieuwe rechtsvorm waarbinnen nog slechts
sprake is van één rechtspersoon. Het bestuur hoopt een uitgewerkt voorstel in het
voorjaar van 2022 aan de ALV voor te kunnen leggen.
Dankzij de inspanningen van mevrouw Monique van Setten (bestuurslid) kon
begonnen worden met de verbetering en vernieuwing van de IT-apparatuur en werd
de website van het AC geheel vernieuwd. Een uitnodigende en informatieve
website is belangrijk
omdat voor velen de
website de eerste
kennismaking met het
AC is.
Het bestuur dankt de
heer Paul Bolle voor zijn
grote inzet die het
mogelijk maakte de
website van het AC de
afgelopen jaren in de
lucht te houden.
Door de ruimere inkomsten in 2021 kon het bestuur het verouderd en versleten
meubilair beneden en op de 1e verdieping en de vloerbedekking op de 1e verdieping
deels vernieuwen. De gemeente Den Haag heeft hierin een bemiddelende rol
gespeeld.

Terugkijkend naar 2021 is het bestuur dankbaar dat het AC zo goed door de Coronacrisis is
heen gekomen en dat bezoekers en vrijwilligers gespaard zijn gebleven voor veel onheil.
Aandacht geven is de kerntaak van het AC. Het is een mooie maar moeilijke opdracht, maar
één in het diepe besef: geen mens kan ooit leven zonder aandacht.
Een extra woord van dank aan Kitty Mul (pastor), Nathalie Scholtes (vrijwilligerscoördinator), Elisabeth de Gaay-Fortman (voorzitter CT) en alle vrijwilligers is hier dan ook
op zijn plaats. Zij vormden immers ook in 2021 het gezicht van het Aandachtscentrum.
Samenstelling bestuur per 31 december 2021:
Geran Kaai, voorzitter
Theo van Woerkom, secretaris
Ludger Brummelaar, penningmeester
Monique van Setten, lid
Theo van Woerkom, secretaris

FINANCIËLE EXPLOITATIE OVER HET KALENDERJAAR 2021
Voor het eerst sinds jaren kon het jaar 2021 gelukkig weer eens worden afgesloten met een
positief resultaat. Uiteraard heeft de beperking van de bezoekers wegens Corona een rol
gespeeld maar gelukkig konden we ook dit jaar weer rekenen op onze grote bijdragers zoals
de Protestantse Diaconie, de Gemeente Den Haag en vele vaste kerken en fondsen maar dit
jaar hebben we ook een grote bijdrage gekregen van het Kansfonds. In onderstaande grafiek
zijn de inkomsten naar herkomst weergegeven.
Herkomst bruto inkomsten € 133.261
Bijdragen lidkerken; €
13.650,00

Bijdragen gemeente vaste
krachten; € 26.000,00

Bijdragen kerken vaste
krachten; € 28.688,00

Overige inkomsten; €
3.148,77

Giften voor projecten en
bijzondere activiteiten; €
48.729,12

Bijdragen vrienden; €
8.208,20

Kerkcollecten; € 4.837,74

Gelukkig had het Aandachtscentrum, naast de vaste bijdragers, ook diverse nieuwe
bijdragers.
Bijdragers >= € 500€ en <= € 2.500
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
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Bijdragers > € 2.500
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€RK Parochie RK Parochie Fundatie Van Jan van der Maatschappij Stichting
Sterre der zee
vier
den
Snelfonds van Welstand Maria E.
ev angelisten Santheuvel,
Dorrepaal
Sobbe

Kansfonds

Gemeente
Diaconie
Den Haag Protestantse
Kerk Den
Haag

In 2021 zijn de twee vaste krachten in dienst gekomen van de stichting AC. Dat is ook met
betaling en belasting, met dank aan de ondersteuning van Stek, heel goed verlopen.
Eveneens is gestart met een nieuwe financiële administratie (Exact Online). Inmiddels draait
dit naar volle tevredenheid en biedt vele voordelen boven de oude administratie.
De uitgaven betreffen voor het grootste deel de medewerkers en de huur. Waarbij bij de
huur nog moet worden aangetekend dat de Diaconie van de Protestantse kerk geen
marktconforme prijs in rekening brengt voor de huur maar feitelijk ook nog eens met
€ 19.000,- bijdraagt aan het AC.

Voor 2022 zal op dezelfde weg worden doorgegaan met het werven van fondsen en
bijdragen van Stichtingen en rekenen we ook weer op de trouwe kerken die het AC al 35 jaar
steunen. Wel wordt dankzij een gift van het Kansfonds in overleg met de Sesamacademie
onderzocht in hoeverre het AC ook in de toekomst duurzaam aan middelen kan komen.
Medio 2022 zal het resultaat daarvan naar verwachting beschikbaar zijn.
Komend jaar wordt uiteraard ook rekening gehouden met een hoger aantal bezoekers zodra
de Coronamaatregelen dat toestaan. Maar, los van grotere bezoekersaantallen, moeten we
sowieso rekening houden met stijgende exploitatiekosten. Zo gaan de voorschotten voor de
energiekosten in 2022 al met factor 3,5 omhoog. Reden temeer te blijven zoeken naar nog
meer structurele bijdragers naast de huidige bijdragers (de vele kerken, de gemeente en
diverse fondsen).
Als het AC niet langer te maken heeft met beperkingen vanwege Corona zal ook weer een
groter beroep worden gedaan op de opgebouwde voorzieningen voor trainingen van
medewerkenden ten behoeve van hun eigen veiligheid en die van bezoekers. Dit blijft nodig
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vanwege de tendens dat er meer verwarde bezoekers komen die niet in alle
omstandigheden voor rede vatbaar zijn.
Ook zijn er diverse investeringen nodig op het gebied van materieel.
Ludger Brummelaar, penningmeester

VAN HET COÖRDINATIETEAM (CT)
We hadden aan het begin van het jaar niet verwacht dat ook 2021 zozeer getekend zou
worden door corona. Het jaar begon vol optimisme. Er waren vaccins ontwikkeld en die
zouden ons beschermen. Dat deden ze ook wel maar toch belandden we weer in lock
downs. Uit de onderstaande grafiek blijkt hoezeer de coronajaren van invloed zijn geweest
op het bezoekersaantal. In 2020 halveerde ons bezoekersaantal maar in 2021 nam het toch
weer toe. Want, hoewel in
beperkte mate, is het AC op
twee weken na het hele jaar
open geweest. Steeds kwam
er weer een extra dagdeel bij.
Tot eind mei waren we 4
dagdelen per week open.
Ieder dagdeel bestond uit 2
shifts van een uur.
Daartussen waren we een half uur dicht om te kunnen ventileren en schoonmaken. In juni
gingen we maandagmiddag open en in juli de zaterdagochtend, voorheen de drukste
dagdelen. Eind 2021 was dat weer zo maar het heeft een poos geduurd voor de loop er weer
in kwam. Ook speelde een rol dat er een tijd lang een maximumaantal van 15 bezoekers naar
binnen mocht.
In 2021 hebben we ruim 7.600 bezoekers ontvangen waarvan 230 unieke bezoekers. Deze
getallen laten zien dat het grootste deel van onze bezoekers vaak komt, soms iedere dag.
Onze bezoekers horen bij wat wij de ‘kwetsbare mensen’ noemen. 90 tot 95% van hen leeft
van een minimuminkomen of heeft helemaal geen inkomen, zoals de dakloze Europeanen.
Door Corona zijn sommigen hun baan verloren en dakloos geworden. overleven hier al vele
jaren als dakloze.
Veel van onze bezoekers hebben
schulden. Eén tegenslag kan
fataal zijn als je van een
minimuminkomen moet leven,
bijvoorbeeld als er iets kapot
gaat in huis of als mensen ziek
worden en een eigen bijdrage
moeten betalen voor
medicijnen.
Vaak ontstaan schulden door kleine vergrijpen uit armoede geboren, bijvoorbeeld zwart
rijden in het openbaarvervoer; een winkeldiefstal, plassen in de openbare ruimte, alcohol
drinken op straat (maar waar moeten daklozen anders plassen of drinken). Ze hebben geen
8

geld om op een terras te zitten. Ook colporteurs van energiemaatschappijen, die gouden
bergen beloven als je overstapt naar een andere energieleverancier, brengen veel armen in
de ellende.
Door armoede, schulden, verslavingen, foute relaties en stress hebben veel van onze
bezoekers (grote) psychische/psychiatrische problemen. Velen van hen slikken medicijnen
en zijn bekend bij de GGZ (Parnassia) of bij de verslavingszorg.
Ook eenzaamheid is een reden om naar het AC te gaan. Vooral bezoekers die geen speciale
problematiek hebben, komen naar het AC voor gezelligheid en om elkaar te ontmoeten.
Het afgenomen aantal bezoekers door Corona heeft er wel voor gezorgd dat de onderlinge
band tussen bezoekers is versterkt en ook de band tussen medewerkenden en bezoekers
verdiepte zich. Sommige medewerkenden bellen regelmatig met bezoekers die het moeilijk
hebben; een enkele gaat wel eens met een bezoeker mee naar een dokter. Ook de pa stor
zoekt bezoekers af en toe thuis op of in het verpleeghuis of ziekenhuis. Afgelopen jaar zijn de
beide functies van de pastor (halftime pastor van het AC en halftime straatpastor) steeds
meer door elkaar gaan lopen. Bekenden van het straatpastoraat kwamen vaker naar het AC
met een vraag of hulpverzoek omdat ze weten dat Kitty daar vaak te vinden is.
Het AC door het jaar heen
Gelukkig konden er dit jaar meer activiteiten door gaan dan in het vorige door Corona
getekende jaar.
• Het jaar begon met het uitdelen van de
Driekoningenpakketten. Mogelijk gemaakt
door het Jan van der Snelfonds. Vooral de
HEMA-bon die er dit jaar voor het eerst bij
was, was een schot in de roos. Nu konden
bezoekers iets zelf uitkiezen. Het was
opvallend hoeveel van hen naderhand
vertelden dat ze met de bon iets voor een
ander hadden gekocht.
• 24 maart namen de bezoekers afscheid van
Barbara, de vrijwilligerscoördinator, en werd
er spontaan voor haar gezongen.
• In 2021 hebben we Pasen en Kerst kunnen
vieren met de bezoekers. Weliswaar in 2
groepen, wat betekende dat we niet allemaal
samen waren, maar dat mocht het plezier niet
drukken.
• 11 mei waren veel medewerkenden in de
Kloosterkerk bij de uitvaart van Ieke Hagendoorn. Ieke, die 2 jaar eerder afscheid
van het AC had genomen, was zeer geliefd. Ze was medewerkende van het eerste
uur!
• Met Pinksteren was er een onverwachte en zeer welkome verrassing voor de
bezoekers: de Anglicaanse Kerk van St Andrew en St Philip schonk iedere
bezoeker een bon ter waarde van 30 euro!
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In augustus waren medewerkenden en bezoekers aanwezig bij het afscheid van
Joop Wilmink op Oud Eik en Duinen. Joop was een graag geziene bezoeker die
met zijn humor veel vrolijkheid bracht in het AC.
Bijna anderhalf jaar
vroegen bezoekers
wanneer het
bezoekersuitje zou
plaatsvinden. 6
september was het
dan eindelijk zo ver.
Dankzij de gulle
gaven van fonds
Laetare en omdat
de
coronabeperkingen
even wat lichter waren. In twee boten maakten we een rondvaart door de Haagse
grachten met de Ooievaart. De zon scheen. We aten pannenkoeken en een
sorbet en gingen allemaal tevreden naar huis.

Middaggebed
Het middaggebed is een belangrijk element van de spiritualiteit van het
AC. In dit kleine kwartiertje dat we 4 keer per week met een klein groepje
in de stilteruimte doorbrengen, worden soms de verschillen tussen
bezoekers en m edewerkenden opgeheven. Kwetsbaarheid en zorgen
worden met elkaar gedeeld bij het aansteken van een kaarsje en dan zijn
er de mooiste gesprekken.

Contacten
Ook in 2021 hebben we contact gehouden met andere organisaties. Meestal via Zoom, soms
via directe ontmoetingen. Organisaties met wie we regelmatig contact hebben zijn: het
Straatpastoraat, Kompassie, het Straatconsulaat, het Breedstedelijk Overleg voor
ongedocumenteerden, de Outreach-groep bestaande uit professionals die zich inzetten voor
de daklozen, de Gemeente, DAK, de organisatie die overal in het land het straatpastoraat en
de inloophuizen ondersteunt.
Het Coördinatieteam vergadert maandelijks en draagt zorg voor het goede reilen en zeilen
van het AC. In het Coördinatieteam zitten afgevaardigden van de verschillende werkgroepen
(WMW, TEA, inkoop, in en om het pand en de PR). Vanaf september 2018 is Elisabeth de
Gaay Fortman voorzitter van dit team.
Kitty Mul, pastor
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VAN DE WERKGROEP MEDEWERKENDEN (WMW)

Inleiding
De werkgroep medewerkenden heeft als taak te zorgen dat alle medewerkenden
gemotiveerd, betrokken, deskundig en met plezier hun dienst in het AC kunnen blijven doen.
De werkgroep zorgt dat de medewerkenden goed geïnformeerd zijn en zich gehoord en
gezien voelen in hun werk bij het AC. Daarom houdt de werkgroep het wel en wee van de
medewerkenden in de gaten, voert evaluatiegesprekken, organiseert scholing, intervisie en
een basistraining. Tevens heeft de werkgroep als taak zich in te zetten voor de werving van
nieuwe medewerkenden, het voeren van intakegesprekken en het inwerken van de aspirantmedewerkenden.
De werkgroep bestaat uit drie leden: twee medewerkenden en de vrijwilligerscoördinator. De
pastor is incidenteel bij vergaderingen aanwezig.
In maart 2021 heeft Barbara Heubeck-Duijts als vrijwilligerscoördinator afscheid genomen
van het AC. Per 1 mei 2021 is Nathalie Scholtes in deze functie benoemd.
In 2021 is de werkgroep negen keer bij elkaar gekomen.
De medewerkenden
Eind 2021 telde het AC 36 medewerkenden, 2 projectmedewerkenden en 1
invalmedewerkende. Er wordt gewerkt in een ploeg van 3 medewerkenden per dagdeel. Zij
roosteren zichzelf in via het digitale rooster; de meesten 1x per week, sommigen 2 of 3x per
week. Er is een nieuwe tendens zichtbaar dat meer medewerkenden niet meer elke week
een dienst willen draaien. Enkelen hebben hun vrijheid geproefd tijdens de Corona-periode
waardoor zij meer tijd voor zichzelf willen hebben. Bij sommige medewerkenden verwaterde
de betrokkenheid doordat zij lange tijd niet meer in het AC kwamen en stopten met hun
werk.
Gelukkig keerde een heel
aantal medewerkenden terug
na de tijdelijke stopzetting van
hun diensten vanwege
Corona. Hun terugkomst ging
gepaard met vervulling en
plezier. Ook zij hadden het AC
gemist.
Neemt niet weg dat er in
2021 per saldo meer
medewerkenden zijn
vertrokken dan er nieuw
aangetrokken zijn (5 nieuwe medewerkenden zijn begonnen en 10 zijn er gestopt). Drie
medewerkenden in spé zijn in hun inwerkperiode gestopt dan wel niet aangenomen.
Halverwege 2021 is Caroline Wassenaar op woensdagmiddag weer begonnen met
pianospelen in het AC. Inmiddels heeft zij haar vaste zangers weer weten te verzamelen. Het
creatief bezig zijn was in eerste instantie gestopt vanwege Corona en helaas zijn de
geïnteresseerden hierna weggebleven.
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Verbeteringen
In dit jaar is tevens gekeken naar het profiel van de medewerkende. Wat zo vanzelfsprekend
was als competentie van de medewerkende, zoals een open houding en afspraken nakomen,
bleek in de praktijk bij nieuwe medewerkenden niet altijd aanwezig te zijn. Hierdoor zijn
enkele nieuwe medewerkenden niet aangetrokken. Dit heeft tot gevolg gehad dat we nu een
duidelijker omschreven profiel hebben en hierop kunnen aansturen.
Er is ook een nieuwe versie gemaakt van de ‘Aanwijzingen voor de medewerkenden”. In deze
handleiding staan alle taken en procedures omschreven voor de uitvoering van hun diensten
in het AC. Deze is geactualiseerd en zo nodig aangevuld met nieuwe inzichten.
Bijeenkomsten
Doordat ook in 2021 corona-maatregelen parten speelden was het niet altijd mogelijk om
medewerkendenbijeenkomsten te organiseren. Hierdoor is de kracht van het AC om
regelmatig bij elkaar te komen en elkaar informeel te ontmoeten en bij te scholen niet
geheel tot haar recht gekomen. Eens te meer wordt dan duidelijk hoe betrokkenheid een rol
speelt bij het wel of niet beschikbaar stellen voor het AC. Al met al is het wel gelukt om twee
medewerkendenbijeenkomsten te houden in 2021.
Begin juli werd een picknick
georganiseerd in de tuin van het
Stadsklooster. Na vele maanden
kwamen vrijwel alle
medewerkenden bij elkaar en
genoten van de ontmoetingen en
de stralende zon die ons
vergezelde. In september werd
de tweede en laatste
bijeenkomst van dit jaar
georganiseerd. Eén van de
straatpastores vertelde over haar
werk, omdat een aantal van onze bezoekers bekend is bij het Straatpastoraat.
Onderlinge contacten kunnen ook verstevigd worden tijdens de Corona-periode. Zo is er een
fietsclub ontstaan onder medewerkenden.
Verder stond in 2021 een Bezinningsdag gepland op 17 november en een Advent-viering op
13 december, maar deze zijn afgezegd door de Corona-maatregelen. Hopelijk kan de
Bezinningsdag in 2022 spoedig plaatsvinden.
Na de Corona-stop is er weer een start gemaakt met intervisiebijeenkomsten. Er zijn 3
groepen gevormd met elk daarin ca. 8 medewerkenden. De groepen bestaan uit
medewerkenden die al lange tijd betrokken zijn en nieuwe medewerkenden waardoor er een
mooi samenspel ontstaat en uitwisseling plaatsvindt. Vanwege Corona hebben er maar twee
intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden.
De Werkgroep Medewerkenden bestaat uit: Carien Pluimers, Elisabeth de Gaay Fortman en
Nathalie Scholtes (vrijwilligerscoördinator).
Nathalie Scholtes
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IN EN OM HET PAND
In en om het pand
Ook dit jaar is het pand door alle covid-perikelen veel minder intensief gebruikt dan andere
jaren. Maar dat bood ook de mogelijkheid om achterstallig onderhoud aan te pakken. Zo
heeft Stek de brandveiligheid van het pand onderzocht. Dat resulteerde in het aanbrengen
van doorgeschakelde rookmelders en het aanbrengen van nieuwe aangelichte
pictogrammen ter aanduiding van vluchtwegen. Ook heeft Stek er voor gezorgd, dat in de
huiskamer het achterste daklicht draaibaar is geworden, waardoor de
ventilatiemogelijkheden daar aanzienlijk vergroot zijn, wat in deze coronatijd van groot
belang is.
In dezelfde huiskamer is een nieuw aquarium
aangebracht iets kleiner dan de vorige.
Dirk, een van de bezoekers, is daar beheerder van
geworden. Het oude aquarium is uit elkaar gesneden en
de glazen platen zijn naar het grofhuisvuil gebracht.
Hetzelfde was de bedoeling met de doorgerotte
onderkast, maar dat vonden de bezoekers niet zo’n goed
idee. Een van de medewerkers heeft die kast thuis weer
voorzien van een nieuw bovenblad en onderstel en het
vervolgens geheel gerestaureerd. Nu functioneert het
weer als een huiselijk meubel. Tevens heeft hij daar ter
plekke de achterwand van het oude aquarium opnieuw
gesaust, de vloer daar geëgaliseerd en voorzien van
nieuwe vloerbedekking als bestaand. Inmiddels voelt het
alsof het nooit anders is geweest.
Ook het kantoor op de eerste verdieping heeft een ware
gedaanteverwisseling ondergaan. Het meubilair is
vernieuwd. Oude bureaus en kantoorstoelen van de
gemeente hebben bij ons een nieuwe bestemming gekregen. Voor de ramen zijn voor de
zonwering verticale lamellen aangebracht en in de kasten is een heel aantal nieuwe planken
aangebracht om de administratie goed te kunnen opbergen. Ook is de vloerbedekking in de
vergaderruimte en het kantoor op de eerste verdieping vernieuwd.
Inmiddels zijn er al weer nieuwe plannen die in 2022 gerealiseerd zullen worden.
Een commissie van een drietal medewerkers is bezig met het kiezen van nieuwe stoelen en
lampen in de voorruimte bij de receptie.
Zo blijven we bezig om ook in deze voor velen sombere tijden voor onze bezoekers een plek
te creëren waar mensen zich veilig en thuis voelen.

Jan Willem Thijs
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PR-COMMISSIE
Jaarverslag 2021 van de PR-commissie
Zoals vorig jaar afgesproken zijn er in 2021
weer 4 edities van A Say, het informatieblad
voor medewerkenden en het bestuur,
uitgebracht. In het voorjaar, de zomer, het
najaar en rond Kerstmis is aan alle
medewerkenden en het bestuur per email een
exemplaar verstuurd. Naast bijdragen van de
commissieleden is er ook veel kopij ontvangen
van medewerkenden. Daarmee heeft het blad
behalve een informatieve ook een verbindende
rol gespeeld in periodes, dat door diverse maatregelen vanwege de Covid-19 pandemie, de
onderlinge contacten van medewerkenden sterk verminderd waren.
De belangrijkste onderwerpen waren: verslagen van activiteiten georganiseerd voor
bezoekers en medewerkenden veelal voorzien van foto’s, het voorstellen of afscheid nemen
van medewerkenden, gedichten, artikelen en verhalen ingediend door de redactie en
medewerkenden. Kitty verzorgde steeds een inleiding.
Andere activiteiten van de PR-commissie
In 2021 is afscheid genomen van de website beheerder, Paul Bolle, en is door een
bestuurslid de website volledig vernieuwd. Door een andere opzet is het nu mogelijk dat de
beroepskrachten zelf de website kunnen aanpassen. Daardoor is deze veel actueler
geworden. De PR-commissie heeft tot taak om informatie aan te leveren. Zo zullen er
regelmatig interviews met de vrijwilligers en de bezoekers op de website geplaatst gaan
worden om de lezer een beeld te geven van wat er zoal achter de voordeur van het AC
plaatsvindt.
De instructies en gegevens in de ‘aanwijzingen voor medewerkenden’ zijn geactualiseerd
evenals de informatiemap van de balie. De map is opnieuw ingedeeld en er zijn afspraken
gemaakt over het opslaan van vergaderstukken van het Coördinatie Team (CT) en de ODA.
Het gebruik van facebook is uitbesteed aan medewerkster, Tiara. Voor berichten is zij
afhankelijk van de beroepskrachten en de
PR-commissie.
Kitty heeft tweemaal een nieuwsbrief
verstuurd aan alle ‘Vrienden van het AC’.
De commissie heeft in 2021 viermaal
vergaderd: 27 januari, 12 mei, 15 juli en 17
november.
Tot augustus bestond de commissie uit de
volgende leden: Kitty Mul (pastor),
Josephine de Vijlder, Astrid Starrenburg-van
Schaick en Jan Oomen. Eind juli heeft Astrid
haar taak in de commissie beëindigd.
Jan Oomen
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DE WERKGROEP TENTOONSTELLING ETALAGE EN AANKLEDING (TEA)
In het afgelopen coronajaar 2021 is de TEA erin geslaagd weer 4 exposities te organiseren.
We zijn het jaar begonnen met ons aller bekende Free, een bezoeker van de Haagse Zaak. Zij
hebben boven in hun pand een atelier, waar bezoekers expressief aan de slag kunnen. Free
werkt er dagelijks. In zijn werken is duidelijk zijn zoeken naar harmonie en vrijheid te
herkennen. Hij drukt dat uit met zachte kleuren, vredige natuurscenes en bovenal met veel
vlinders.
De tweede tentoonstelling toonde werk van Sybelle, een bezoekster van ons
Aandachtcentrum. Zij belde ons vanuit Soest, waar zij met behulp van het Haagse
Straatpastoraat een woning kon huren, met de opzet in die rustiger omgeving van haar
schulden af te komen. Dat is gelukt! Ze wilde graag wat werk exposeren. Daar hebben we ja
op gezegd. Het is ontspannen vrolijk werk, tulpen en huizen in allerlei kleuren. Twee meer
abstracte werken bestonden uit kleurige horizontaal golvende banen. Zoals zij zelf zei, was
het een weerspiegeling van de malende gedachten in haar hoofd toen zij nog midden in de
schuldproblemen zat.
Een volgende derde expositie behelsde MIDDIN-werk. Als altijd weer een mooi succes, zeker
ook de keramiek die we in de vitrine konden laten zien. Het etalage werkstuk was een
topper. Een ruim opgezet werk met vele details. Menige voorbijganger stopte even om het
alles goed te bekijken!
De laatste expositie van
2021 kwam binnen via
een bekende van ons:
Hans Gijsbertsen. Veel
portretten van mensen
met opvallende ogen en
in opvallende kleuren;
alles tot in perfectie
afgewerkt. Het meisje
met de kaars, was het
beeld dat gedurende de
Advent- en Kersttijd de
etalage vulde.
Gijsbertsens werk lokte ook een discussie uit onder onze bezoekers: “Zijn het nu de ogen of
de kleuren, die deze schilderijen zo sprekend maken?”
Een mooie motivatie voor het TEA-team om dit nieuwe jaar 2022 door te gaan met onze
inspirerende taak.
De TEA: Ria Bontje, Jan Caro en Marinus Geradts
Marinus Geradts
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BIJLAGE 1

STICHTING & VERENIGING AANDACHTSCENTRUM
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
AKTIVA
2021
ING bank rekening courant
€
91.101,17
Kas
€
22,75
Debiteuren
€
14.444,00
€
105.567,92
PASSIVA
Algemene reserve:
Balanscorrectie
Voorzieningen
Nog te betalen lasten

€
€
€
€
€

2021
37.184,21
62.175,31
6.208,40
105.567,92

€
€
€
€
€

2021
69.514,43
38.415,34
10.849,55
14.482,51
133.261,83

€
€
€
€

2020
104.794,32
106,75
17.807,92
122.708,99

€
€
€
€
€

2020
30.518,92
(441,16)
57.464,61
35.166,62
122.708,99

€
€
€

2020
67.304,79
34.767,33
10.691,83

STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2021
LASTEN
Personeel in dienst en vrijwillig
Huisvesting
Exploitatiekosten Programma
Resultaat
Totaal

B

BATEN
Giften voor projecten en activiteiten
Vergoeding kosten pastor en coordinator
Bijdragen lidkerken, vrienden en overig
Resultaat
Totaal

€
€
€
€

€

2021
48.729,12 €
54.688,00 €
29.844,71 €
€
133.261,83 €

112.763,95
2020
16.169,94
54.688,00
27.041,15
14.864,86
112.763,95

Opmerkingen
Enkele posten zijn tov vorig jaar samengveoegd. Doel is dat balans meer totaal
overzicht geeft ipv verdieping die in toelichting zit
Voorzieningen zijn op einde van het jaar aangevuld met enkele dotaties
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STICHTING & VERENIGING AANDACHTSCENTRUM
TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
31 DEC 2021
LIQUIDE MIDDELEN
Kas
€
22,75
ING Stichting
€
59.040,15
ING Verenging
€
32.061,02
€
91.123,92
DEBITEUREN
Gemeente Den Haag
€
2.600,00
Diaconie Protestantse gemeente
€
11.844,00
€
14.444,00
€
105.567,92
PASSIVA
ALGEMENE RESERVE
saldo per 1 januari 2021
Eneco niet terugontvangen
correctie boeking
Aanvulling voorziening Onderhoud en Personeel
Aanvulling voorziening Veilige werkomgeving
Aanvulling voorziening Nieuw activiteiten bezoekers
Teveel betaalde loonheffing maart 2021
Te hoog berekende salariskosten coördinator 2019
Voordelig saldo 2021
NOG TE BETALEN
Loonheffing
Reservering (en opslag) vakantietoeslag
Te betalen pensioenpremies
Sappakket Hardloopwinkel (tlv kerstpaketten)
afrekening 2021 Eneco
bankkosten dec.2021
bankkosten dec.2021
reiskosten
vacature coord. (Reliwerk)
VOORZIENINGEN
Voorziening nieuwe activiteiten en bezoekers
Saldo 1 januari 2021
Aanvulling voorziening Nieuw activiteiten bezoekers
Voorziening onderhoud en personeel
saldo 1 januari 2021
Aanschaf vloerbedekkking, stofzuiger vaatwassr
Bijdrage Stek administratie en werving
Diverse kleinere voorzieningen personeel
Aanvulling tlv Algemene reserve
Voorziening veilige werkomgeving
saldo 1 januari 2021
Aanvulling voorziening Veilige werkomgeving
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31 DEC 2021
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

€
€

30.077,76
(309,40)
(0,60)
(5.200,00)
(1.500,00)
(1.600,00)
3,03
1.230,91
14.482,51
€

37.184,21

€

6.208,40

€

14.065,31

€

38.085,50

€
€

10.024,50
105.567,92

3.538,87
1.021,69
0,28
30,00
1.157,49
21,73
19,34
252,00
167,00

12.465,31
1.600,00

36.474,80
(2.108,94)
(899,27)
(581,09)
5.200,00

8.524,50
1.500,00

Het Aandachtscentrum heeft een ANBI status en wordt onder andere mogelijk gemaakt door

STICHTING LAETARE
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