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Inleiding 
Beste (oud)-medewerker, clublid, relatie of betrokkene, 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van Stichting Het Anker Charlois, actief in de wijken 
Carnisse en Oud-Charlois. Opgericht op 16 december 2016 zet deze stichting het diaconale 
en missionaire werk voort van de Stichting Jeugdhaven Charlois “’t Anker”. De Stichting 
Jeugdhaven Charlois “’t Anker” blijft bestaan als steunstichting van de nieuwe stichting. 
 
Het jaar 2020 verloopt in vele opzichten geheel anders dan we ons hadden voorgesteld. Vanaf 
februari komen we in de greep van het coronavirus en half maart volgt een algehele lockdown. 
Ook bij Het Anker zijn alle clubs gesloten, maar we proberen vanaf begin mei wel met kleine 
groepjes kinderen weer bij elkaar te komen. De kinderen genieten van de aandacht en het feit 
dat ze even met een ander kind kunnen spelen. De activiteiten van de volwassenen gaan in 
juni weer draaien en moeten helaas in november nog een keer stoppen. Ondanks alle 
maatregelen en aanpassingen proberen Eline, Joke en Neline mooie ontmoetingen en 
activiteiten neer te zetten. 
 
Gedurende de lockdown zijn er ook veel nieuwe acties en activiteiten bedacht en uitgevoerd. 
We zien dit als een positief bij effect en zijn blij dat iedereen dit zo heeft opgepakt. In de rest 
van het jaarverslag kunt u dit ook lezen, per activiteit en in een aanvullende paragraaf.  
 
We beginnen dit jaarverslag met een overzicht van onze activiteiten, die we indelen in: wijk-, 
kinder- en volwassenenactiviteiten. Vervolgens, in hoofdstuk 4, verhalen we van het werk op 
de terreinen: (vorming van) beleid, financiën, werkgeverschap en huisvesting. We hopen dat 
we u en jou zo kunnen laten genieten van alle mooie activiteiten en ontmoetingen die er in 
2020 zijn geweest.  
 
We danken ook God voor zijn Zegen dit jaar en hopen en bidden dat wij meer van Hem hebben 
mogen laten zien door ons werk heen. 
 
Veel leesplezier! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Het bestuur en de coördinatoren, 
Dhr. Ton Verbeek, voorzitter 
Mw. Kirsten Huttinga-Hoogendijk, secretaris 
Dhr. Paul Herwig, penningmeester 
Dhr. Maarten Ouwens, algemeen adjunct 
Mw. Gerda den Hollander, lid 
Mw. Mathilde Hubregtse, lid  
 
Mw. Eline Ditsele, coördinator kinderwerk 
Mw. Joke van der Gaauw, coördinator volwassenenwerk 
Mw. Neline Kerkstra, kinderwerker  
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1. Wijkactiviteiten  
Middels de wijkactiviteiten bouwen we aan gemeenschappen in de wijk en leggen we op een 
laagdrempelige manier relaties met volwassenen en kinderen. Zo kunnen we hen weer 
uitnodigen voor onze clubs en andere activiteiten. 

1.1 Buurtevent 

Het Buurtevent in september zouden we 
in samenwerking met de fietsenmaker en 
bewoners van de wijk organiseren, maar 
kon helaas niet door gaan i.v.m. corona 
maatregelen.  
  
Rond Hemelvaartsdag organiseert Serve 
The City een actie in de wijk. Wij denken 
mee en maken plannen. We brengen, in 
samenwerking met de kerken, bloemen, 
kaarten en taarten rond in de wijk bij 
verzorgingshuizen, een senioren flat, 
instellingen en het leger des Heils. 

1.2 Lampionnenoptocht 

In de kerstvakantie kunnen gezinnen een kerstspeurtocht doen in de wijk. Bij verschillende 
winkels en huizen hangen posters met vragen en aanwijzingen voor de volgende locatie. Het 
eindpunt is bij het Anker, waar een kerststal in de etalage staat. Het antwoord van de 
speurtocht kunnen de kinderen invullen op een website www.lichtincarnisse.nl die speciaal is 
gemaakt. Daar staat ook een link naar een livestream op kerstavond waar kerstliederen 
gezongen worden bij een ‘levende kerststal’. 
 
De eerste plannen waren om een grotere kerststal te maken, waar de mensen de hele dag 
langs zouden kunnen wandelen. Naast mensen zouden in de kerststal ook dieren erin (o.a. 
een kameel) staan. Ook zou er een vrachtwagen rondrijden met een band er in die 
kerstliederen zouden spelen. Voor deze beide activiteiten kregen we uiteindelijk geen 
toestemming, omdat half december er weer een lockdown werd afgekondigd in Nederland. 

1.3 Ontmoetingsmaaltijd 

De maandelijkse ontmoetingsmaaltijd is een activiteit waar mensen uit de wijk 
gemeenschappelijk kunnen lunchen. Elke maand zijn er tussen de 10 en 12 mensen aanwezig 
en drie vaste vrijwilligers bereiden de maaltijden voor. Via bezoeken in de wijk en flyers 
worden mensen op de maaltijd gewezen. De kosten voor de maaltijd bedragen €1,50. De 
maaltijd is samenbindend en gemeenschapsvormend in de wijk. Omdat de maaltijden zijn 
doorgegaan in januari, februari, maart, september en oktober. In de andere maanden hebben 
de vrijwilligers eten, onder andere soep, bij de mensen thuis gebracht. 

1.4 Buurtbezoekwerk 

Daarnaast bezoeken we ouders van kinderen of anderen die op een bepaalde manier met Het 
Anker Charlois in contact zijn gekomen. We onderhouden in 2020 zo’n 20 verschillende 
contacten en de coördinator bezoekt de ouders van nieuwe kinderen op de clubs en 
kampweek. Indien nodig kunnen we ouders doorverwijzen naar verschillende contacten, zoals 
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op deze manier bouwen we aan een nieuw netwerk in 
Charlois en horen we aan welke activiteiten wijkbewoners behoefte zouden hebben.  
 
Dit jaar is de coördinator intensief betrokken geraakt bij een gezin dat dakloos dreigde te 
worden. We bieden een luisterend oor en een schouder om op te steunen. Er zijn veel 
telefoongesprekken gevoerd door de coördinator met verschillende instanties en uiteindelijk 
is er een plekje voor het gezin gevonden. Er is door vrijwilligers en de kinderwerker ook 
geholpen met halen en brengen naar de opvangplek en school. 



 

5 

 

2. Kinderactiviteiten  
Het clubwerk en het zomerkamp zijn de ruggengraat van Het Anker werk. Kinderen uit de 
wijken Oud-Charlois en (vooral) Carnisse vinden hier een veilige plek, een zinvolle 
dagbesteding, krijgen nieuwe vrienden, leren samenwerken en krijgen kansen om hun 
talenten te ontwikkelen. Tijdens het zomerkamp vieren kinderen vakantie, horen verhalen uit 
de Bijbel en genieten van elkaar, aandacht en de activiteiten.  
 
Wat was 2020 een ander jaar dan we verwacht hadden. Vanaf 16 maart vielen veel activiteiten 
stil door de coronamaatregelen. We hebben alle ontwikkelingen goed gevolgd en we hebben 
steeds overwogen, wat kan wel en wat kan niet? Onze eerste reactie was: we willen in contact 
blijven met de kinderen en de gezinnen. We beseffen dat deze tijd voor iedereen heel moeilijk 
is en we willen de kinderen en gezinnen zoveel mogelijk helpen en bemoedigen. Er was veel 
creativiteit om een alternatief te bedenken voor activiteiten die niet door konden gaan. En als 
het even ging hebben we afspraken gemaakt met ouders en de clubs weer door laten gaan. 
Zo zijn er ook weer nieuwe ideeën gekomen hoe we in de toekomst een ondersteunende 
schouder kunnen bieden aan de gezinnen. 
 
Ongeveer dertig kinderen komen elke week naar deze vier clubs. Met alle activiteiten bij elkaar 
ontmoeten we structureel zo’n 75 verschillende kinderen en incidenteel zo’n 100 kinderen. 

2.1 De woensdagmiddagclub (6-9 jaar)  

Op woensdag middag komen zo’n 8 kinderen. De club wordt geleid door Corrie Copier en 
Neline Kerkstra. Door de regels in de coronacrisis komen de studenten van het Hoornbeeck 
College niet meer.  
 We volgen de methode bij de Prentenbijbel van Marijke ten Cate. De kinderen vinden de 
verhalen mooi en doen goed mee met de verwerking. De verwerking heeft de ene keer te 
maken met het onderwerp uit de Bijbel en de andere keer iets anders, bijv. met het seizoen. 

2.2 De maandagmiddagclub (9-12 jaar)  

De kinderen komen trouw naar de 
maandag club. Meestal komen er 
zes tot acht meiden naar de club. 
Sandra van Eeden-Petersman, 
Neline Kerkstra en vanaf 
september Joanne de Gier, zijn de 
leidinggevenden van de club. 
 
Op de maandagmiddagclub 
gebruiken we de SamenleesBijbel 
en na een opdracht, gesprek of 
filmpje doen we iets creatiefs, 
koken we of doen we spelletjes. 

Rond de christelijke feestdagen stemmen de clubs de thema’s op elkaar af, zodat de kinderen 
aan hetzelfde thema werken. 
  
Helaas gaat het clubuitje voor de maandagmiddag- en woensdagmiddagclub aan het einde 
van het clubseizoen, in juli, niet door i.v.m. corona maatregelen. In september beginnen we 
de club met een klein groepje kinderen, omdat er verschillende kinderen te oud voor de club 
zijn en nu naar de maandag club gaan. We werven nieuwe kinderen en ook door mond op 
mond reclame komen er weer vijf nieuwe kinderen naar de club. 

2.3 De tienermeidenclub (12+ jaar)  

Dit jaar is er één keer in de twee weken meidenclub op maandagavond. Een groep van zeven 
meiden komt trouw naar de avonden en Leonie Visser, Daphne Duijts en Eline Ditsele geven 
leiding. Halverwege het jaar komt Amily Franken erbij. Op de club gebruiken we de BelleBijbel. 
We bespreken verschillende thema’s, zoals geld (sparen) en relaties. Verder is er veel tijd 
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voor ontmoeting, spellen, creatieve activiteiten en gesprek. De meiden maken op 5 december 
een surprise en gedicht voor elkaar. Helaas gaat de kerstviering door de coronamaatregelen 
niet door.  
Tijdens de lockdown houden we vooral contact via de appgroep. We proberen ook om te 
videobellen met de groep, maar dat is geen succes. De meiden hebben er geen concentratie 
voor. 

2.4 De jongensclub (10+ jaar)  

Jeroen, Pieter en Thabiso geven 
leiding aan de club. Tot aan de 
zomervakantie is er om de week 
club. Na de zomervakantie gaat 
Maarten van Ginkel ook leiding 
geven aan de club en is er elke 
donderdag club. We gebruiken 
de Samenleesbijbel. 
  
Er komen zeven jongens naar 
de club. De jongens doen graag 
spellen, maar zijn ook creatief 
bezig, ze knutselen een kerststal 
voor in de etalage van het 
Anker. N.a.v. schilderijen 
spreken ze over Bijbelse verhalen, zoals de storm op het meer en de verloren zoon.  

2.5 Het Anker op kamp!  

Nadat het lang spannend was of het door mocht gaan vanwege coronamaatregelen, hoorden 
we in juni dat we op zomerkamp mochten! 
 
In de zomervakantie (27 juli–31 juli) gaan we op kamp met 36 kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar uit Charlois en omgeving. Zestien kinderen kennen we van de clubs, 5 kinderen 
gaan voor de eerste keer mee en 15 kinderen zijn andere jaren ook mee geweest op kamp 
en gaan weer mee. De kinderen hebben een multiculturele achtergrond en veel van hen 
kunnen niet op een andere manier op vakantie. Wij zijn met hen in contact gekomen via het 
clubwerk, wijkwerk, wijkteams en de voedselbank Charlois. De kinderen betalen een bijdrage 
om op kamp te gaan en indien zij dat niet kunnen betalen wordt een beroep op de diaconie of 
giften gedaan. 
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De kinderen worden begeleid door een team van 13 volwassenen, met als hoofdleiding Willem 
de Groot. Vijf energieke dagen verblijven we in kamphuis Fijn-oord. In de prachtige, bosrijke 
omgeving rondom Ermelo luisteren, knutselen en spelen we rondom het thema “aan tafel!”. 
De kinderen kunnen verschillende workshops kiezen, zoals mini-musical in studeren, een 
dans oefenen of bakken. Tijdens kamp is er aandacht voor gezonde voeding, zoals extra fruit 
wat kinderen altijd mogen pakken.  
 
In 2020 gebruiken we het materiaal van de HGJB. In de werkmap zijn verhalen, achtergrond 
bij het Bijbelverhaal, liedjes en stille tijd vragen opgenomen.  

2.6 Tienerkamp 

Helaas kon het tienerkamp in mei door coronaregels niet door gaan. Ook de uitgestelde versie 
naar de herfstvakantie kon niet doorgaan. We hebben twee keer een extra middag voor de 
tienermeiden georganiseerd, één keer in de Mezenstraat en één keer in de Carnisselaan, we 
hebben met elkaar gegeten en spelletjes gedaan. 

2.7 VakantieBijbelClub  

In de meivakantie kan de VakantieBijbelClub 
helaas niet door gaan, vanwege de 
coronamaatregelen. We brengen een extra 
dik pakketje met cadeautje bij de kinderen om 
thuis te doen.  
 
In de herfstvakantie (19 en 21 oktober) 
passen we het programma aan. We nodigen 
alleen de clubkinderen uit en we houden de 
vakantieclubs in ons eigen gebouw in de 
Carnisselaan. Het thema was “Schatrijk”. We 
hebben gebruik gemaakt van de werkmap 
van de HGJB. De kinderen genieten van de 
bijbelverhalen, spelletjes, strijkkralen een 
lekkere maaltijd en persoonlijke aandacht.  
 
Op 25 februari, in de voorjaarsvakantie, wordt 
een spelletjesmiddag georganiseerd door 
House of Hope en Het Anker Charlois in het 
Hoornbeeck College. Drie vrijwilligers en 20 
kinderen van Het Anker Charlois hebben meegedaan. In totaal waren er zo’n 60 kinderen en 
15 volwassenen. Eerst waren er pannenkoeken en vervolgens hebben de kinderen allerlei 
spelletjes gedaan. De kinderen hebben het erg naar hun zin en het is een geslaagde middag. 

2.8 KidsMusicTime en gitaarles 

Elke week geeft Pieter Visser gitaarles op dinsdagmiddag. Op vrijdagmiddag is de oefening 
voor de musical met Pieter Visser, Jeroen de Waal en Eline Ditsele. Vanaf september komt 
Kaighleigh de Jong erbij.  
 
Voor de muziekles zijn elke week drie tot vijf kinderen aanwezig. Bij KidsMusicTime zijn er ca. 
20 kinderen betrokken. De kinderen kunnen tijdens KMT ontdekken waar ze goed in zijn; 
zingen, acteren, dansen of decor bouwen en dat talent ontwikkelen.  
 
De musical ‘In de vurige oven’ is in 2020 ingestudeerd en we hopen dat we in april, mei en 
juni 2021 de musical kunnen uitvoeren met 14 kinderen.  

2.9 Kerstfeest 2020 en Gezinsdienst 

In plaats van een bijeenkomst in de kerk voor de gezinsdienst op 14 juni heeft de leiding van 
de Kindernevendienst van de Oude Kerk samen met de leiding van het Anker een filmpje 
opgenomen en naar alle kinderen gestuurd.  
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Met kerst was het de bedoeling dat de kinderen in de kerk mee konden spelen met een 
eenvoudig kerstspel. Echter, vanwege de maatregelen, hebben we alle kinderen thuis een 
verhaal, werkje, koekjes en een cadeautje gekregen, de leiding heeft dit gezamenlijk 
voorbereid en rondgebracht. 

2.10 Overige activiteiten vanwege de coronamaatregelen 

Vanaf het moment dat in maart de basisscholen dicht gaan zijn de clubs ook tijdelijk gesloten. 
In die periode onderhouden we contact met de ouders en kinderen. We bellen alle ouders op 
om te informeren hoe het gaat en we appen ook regelmatig. Elke week krijgen de kinderen 
een pakketje thuis. Elke week iets anders; knutselspullen, kleurplaat, puzzel, verhaal, 
stoepkrijt en een kaart van de juffen van de club. Met Pasen heeft de leiding een verhaal 
opgenomen, zodat de kinderen thuis het filmpje konden kijken. Ook helpen we kinderen met 
hun schoolwerk als de ouders dat niet kunnen doen omdat ze de Nederlandse taal niet 
machtig zijn. Na de meivakantie beginnen we met miniclubs, 1 vrijwilliger ontvangt 2 of 3 
kinderen bij het Anker om een spelletje te doen of te knutselen. Zodra de scholen weer open 
gaan, beginnen wij ook weer met de clubs.  
 

In de zomervakantie organiseren we 
elke week in samenwerking met 
andere organisaties in de wijk, zoals 
TOS en Dock, activiteiten voor 
kinderen in de wijk. We huren een 
springkussen en elke maandag staat 
het springkussen ergens in de wijk. 
De kinderen kunnen komen springen, 
spelletjes doen, iets knutselen en iets 
lekkers eten. Één kan het door 
weersomstandigheden niet door 
gaan. De andere middagen zijn heel 
gezellig, er komen 20 – 50 kinderen 
per middag en er is elke keer een 
medewerker van het Anker 
aanwezig. 

3. Volwassenenwerk 
Terugkijkend op het werk met de volwassenen zien we dat dit werk nog steeds een constante 
factor blijft binnen het Ankerwerk en dat het duidelijk voorziet in een behoefte van de 
deelnemers. De clubleden gaan met elkaar om als zijnde familie van elkaar: ziekenbezoek, 
meeleven en ontmoeting. Veel leden hebben al een hoge leeftijd bereikt, alleen op de 
donderdagavondclub zijn een paar jongeren.  
 
Het jaar 2020 is ook bij Het Anker een bijzonder jaar, met hoogte - en dieptepunten. Vanaf 
half maart worden de clubs stopgezet vanwege de Covid maatregelen en pas in juni kunnen 
we weer bij elkaar komen, zij het op anderhalve meter afstand en zonder te mogen zingen 
(wat we altijd veel en graag doen). In de maanden juli en augustus liggen de clubs altijd al stil 
en in september gaan we dan weer van start onder dezelfde condities als in juni. 
 
In september ontvangen we het droevige bericht dat onze trouwe medewerkster Loek 
Vreugdenhil na een korte ziekteperiode is overleden. Het is erg ingrijpend, voor zowel de 
clubleden als voor bestuur en medewerkers. Ze heeft jarenlang veel voor het Anker betekent 
en we missen haar erg. 
 
In de maand november moeten we helaas weer twee weken sluiten, maar gelukkig kunnen 
we in de maand december nog drie keer club houden. In een feestelijk versierde zaal gaan 
we dan kerstfeest vieren en het jaar afsluiten. 
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3.1 De volwassenengroepen 

Ook dit jaar werken we weer met vier groepen, met zo’n 48 leden in totaal. De clubs komen 
wekelijks bij elkaar in de Mezenstraat, de koffieochtend tweewekelijks. Op al deze groepen 
wordt twee keer per maand het blad ‘Elisabeth’ uitgedeeld, een prachtig christelijk blad met 
een missionair karakter dat men, op een enkele uitzondering na, graag aanpakt en meeneemt 
om te lezen. 
 
De dinsdagavondclub telt negen leden, een hechte groep van vrouwen waarvan de meesten 
al lang of al heel lang bij het Anker betrokken zijn. Bijzonder belangrijk voor hen is de 
ontmoeting, de aandacht voor elkaar en het met elkaar praten over persoonlijke dingen en 
geloofszaken. Leiding: J. v. d. Gaauw. De leeftijd varieert van 62 - 81 jaar. 
 
De woensdagmorgenclub telt ook negen leden. Leiding: de dames Vreugdenhil en Copier. De 
leden doen graag een quiz of bingo. Zo nu en dan is er een aanbod voor iets creatiefs zoals 
kleurschilderijen of diamant painting, maar wie dat niet zien zitten vermaken zich wel met een 
spel. Ook is er tijd voor bezinning in de vorm van een bemoedigend bijbel gedeelte en een 
mooi gedicht. Corrie Copier gaat vanaf de zomer alleen verder als clubleiding. Leeftijden: 56 
- 91 jaar. 
 
De donderdagavondclub telt elf leden, variërend van 28 -78 jaar. Een derde van de leden is 
jonger dan 60 jaar. Er wordt (als het weer mag) veel gezongen en voor de verkondiging wordt 
meestal gebruik gemaakt van een bijbels dagboek. De leden houden van handenarbeid en 
doen elke maand iets creatiefs. Leiding: J. v. d. Gaauw. 

3.2 Moederochtenden  

In januari was er een moederochtend, zes moeders kwamen bij elkaar. Tijdens een 
kennismakingsronde kwamen er al veel onderwerkpen aan de orde, o.a. opvoeding. De 
moeders waren enthousiast en we keken uit naar andere ontmoetingen. Helaas is dat er door 
coronamaatregelen niet van gekomen. Wel zijn er veel gesprekken met moeders geweest via 
de app, bellen en soms kwamen moeders alleen langs bij Het Anker voor een gesprekje. 

3.3 Koffieochtenden  

De ‘koffieochtend’ komt, na vijf maanden absentie, vanaf september weer elke 
dinsdagmorgen bij elkaar, d.w.z. de helft van de 21 leden komt in de even weken en de andere 
helft in de oneven weken. Dit in verband met de anderhalve meter-maatregel. De leeftijden 
liggen tussen 60 en 94 jaar. De mensen komen voor de gezelligheid en voor de bingo. Ook 
de onderlinge band is belangrijk. Leiding: de heren Pleit en Krijgsman, en verder de dames 
Dekker, van Eeden-Petersman en van Andel. De laatste komt elke week, de andere leiding 
heeft zich verdeeld zodat ze om de week komen. 

3.4 Vakantieweek voor vrouwen 

Van 21 – 25 september organiseren 
we in bungalowpark De Heihaas te 
Putten een vakantiemidweek voor 
de volwassen clubleden en hun 
contacten. We hebben daar een 
grote bungalow voor de 
gezamenlijke maaltijden en 
activiteiten en vijf kleinere 
bungalows om te slapen. Vanwege 
het besmettingsgevaar heeft 
iedereen een eigen slaapkamer(tje) 
waardoor het maximum aantal 
deelnemers inclusief leiding zestien 

personen is. Het wordt een fijne week waarbij iedereen geniet van de natuur, het programma, 
het thema, het eten en het gezellig samenzijn. Een greep uit het programma: een workshop 
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zitdansen, gebruik van zwembad en midgetgolf en een bezoek aan het Pluimveemuseum in 
Barneveld, met aansluitend een verzorgde lunch. 
  
Het bijbels thema in deze week is ‘de Ik Ben-woorden van de Here Jezus.’. Dit thema loopt 
als een rode draad door de week en brengt ons mooie gesprekken en fijne avondsluitingen.  
De sfeer is goed en de saamhorigheid groot. Leiding in deze week zijn de dames Copier, 
Ditsele en van der Gaauw. Dit jaar worden de maaltijden prima verzorgd door Mw. Pia 
Huisman. De nieuwe locatie is goed bevallen. Het enige wat we erg missen is het zingen. 

3.5 Zondagsvieringen 

Dit jaar houden we slechts drie zondagvieringen in de Mezenstraat, namelijk in de maanden 
januari, februari en maart. De doelgroep van deze vieringen is: de leden van de 
volwassenenclubs. De opkomst varieert van 20-30 bezoekers, waaronder ook (oud) 
medewerkers. Omdat we met de afstand van anderhalve meter maar 13 bezoekers kunnen 
ontvangen en we niet mogen zingen, zijn de vieringen tot nader order uitgesteld. 

3.6 Kerstviering Volwassenen 

De kerstviering is altijd een hoogtepunt in het jaar. Traditiegetrouw houden de drie 
vrouwenclubs in de laatste week voor Kerst gezamenlijk hun kerstavond in de Mezenstraat. 
Maar dit jaar houdt elke club een eigen viering tijdens de eigen clubavond of -morgen. Het 
programma is wel op elkaar afgestemd. We kijken en luisteren naar het kerstevangelie d.m.v. 
‘Kerst met de Zandtovenaar’. Ook horen we een vrij kerstverhaal en later een 
kerstoverdenking. Met de gebruikelijke traktaties (soep, slaatje e.d.) en een attentie in de vorm 
van een kaars met lichtje zijn het fijne bijeenkomsten met elk twaalf aanwezigen.  
 
De koffieochtenden besteden op hun eigen morgens aandacht aan het kerstfeest met o.a. ook 
een traktatie en een attentie. 

3.7 Overige activiteiten vanwege de coronamaatregelen 

Vooral bij de eerste lockdown (mrt-april-mei) hadden we veel contact met de clubleden: d.m.v. 
telefoon, post en zo mogelijk een bezoekje hielden we ons geregeld op de hoogte van hun 
welzijn. Ook een attentie met Pasen en met Pinksteren (in de vorm van iets lekkers) werd erg 
gewaardeerd. Alle leden zijn tot nu toe gezond en wel teruggekomen, sommigen brachten 
zelfs een nieuw clublid mee. 
 

Daarnaast hebben we 
samengewerkt met andere 
organisaties in de wijk. Vanuit 
deze samenwerking zijn drie 
middagen voor ouderen in de 
zomervakantie georganiseerd.  
 
Zo was er toch wat extra’s en 
een fysieke ontmoeting toen de 
coronamaatregelen wat minder 
waren. 
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4. Algemene zaken 

4.1 Bestuur 

Op 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit: 
M.A. Ouwens, voorzitter, per 5-2 algemeen adjunct 
Dhr. T. Verbeek, lid, per 5-2 voorzitter 
Mw. C. Huttinga-Hoogendijk, secretaris 
Dhr. P.R. Herwig, penningmeester 
Mw. G. den Hollander, lid 
Mw. M. Hubregtse, lid, tweede secretaris 
 
Op 5 februari wordt Ton Verbeek de nieuwe voorzitter van Het Anker. Hij volgt daarmee 
Maarten Ouwens op, die dit een periode van 10 jaar heeft gedaan. Helaas besluit Matthijs 
Bakker om geen bestuurslid te worden. Er is dus weer een vacature voor penningmeester, 
welke nog niet is ingevuld. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het 
dagelijks bestuur vergadert voorafgaand aan de algemene vergadering. Alle leden van het 
bestuur doen het werk op vrijwillige basis. De coördinator kinderwerk en de coördinator 
volwassenenwerk zijn aanwezig bij de vergaderingen van het algemeen bestuur.  
 
Het algemeen bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd (5 februari, 22 april (schriftelijk), 3 juni, 
30 september en 23 november). 

4.2 Verhouding stichtingen Het Anker Charlois en Stichting Jeugdhaven Charlois ’t Anker  

Stichting Jeugdhaven Charlois “’t Anker” functioneert als steunstichting voor stichting Het 
Anker Charlois. De steunstichting wordt gebruikt voor het ook op langere termijn dekken van 
de tekorten in de exploitatiekosten van het werk van Stichting Het Anker Charlois. Het betreft 
met name de huur -en organisatiekosten. Ook voor het in vaste dienst nemen van de 
coördinator van het kinderwerk was een stabiele vermogenspositie noodzakelijk. De 
steunstichting heeft nieuwe statuten en hetzelfde bestuur als de Stichting Het Anker Charlois.  

4.3 Project ‘een levendige haven!’ en ‘een ruime haven!’ 

In het voorjaar van 2020 hebben we gewerkt aan het project ‘een levendige haven!’. Dit project 
hebben we in augustus afgerond waarna we zijn gestart met het project ‘een ruime haven!’ 
(2020-2021).  
 
Behaalde resultaten uit het projectplan ‘een levendige haven’ zijn: het continueren van elle 
activiteiten, waarbij we focussen op de kwaliteit dan op uitbreiding via kwaliteit. Als gevolg van 
de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus was het ingewikkeld om veel 
activiteiten uit te voeren en dat kostte al flink wat extra denk- en werkkracht. We zijn blij dat 
het vaak lukte om de activiteiten door te laten gaan en de kinderen, jongeren en volwassenen 
te ontmoeten.  
 
Extra blij zijn we dat we aansluiting vonden bij verschillende activiteiten van kerken en/of 
gemeente in de wijk. Hierdoor hebben we nieuwe samenwerkingen gevonden en contacten 
gekregen met, voor ons, nieuwe wijkbewoners.  

4.4 Personeel 

Eline Ditsele is als betaalde coördinator in vaste dienst bij Het Anker Charlois. Zij heeft een 
vast contract voor 20 uur in de week. Neline Kerkstra werkt als betaalde kinderwerker bij Het 
Anker en heeft een jaarcontract voor 10 uur. 

Vrijwillige medewerkers 

Bij Het Anker Charlois werken zo’n 40 mensen vrijwillig in de uitvoering van met name het 
clubwerk, kampen en alle andere activiteiten. In 2020 blijft de bestaande groep medewerkers 
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betrokken en lukt het om drie nieuwe vrijwilligers te vinden. Hiermee is de groep medewerkers 
voor het kinderwerk bijna op volle sterkte.  
 
De projectmedewerkers zijn zeer verbonden aan de activiteit waar zij vrijwillig aan meewerken. 
Dit geld zeker voor de kampleiding en VakantieBijbelClub leiding. De vrijwilligers zijn verdeeld 
in twee teams, namelijk Kinderwerk en Volwassenenwerk. Het eerste team valt direct onder 
de coördinator kinderwerk. In het clubwerk wordt leidinggegeven door Neline Kerkstra 
(kinderwerker), Corrie Copier, Sandra van Eeden-Petersman, Leonie Visser, Thabiso Ditsele, 
Pieter Visser, Jeroen de Waal, Daphne Duijts, Sicilia Bijleveld. Nieuwe medewerkers in 2020 
zijn: Joanne de Gier, Maarten van Ginkel, Amily Franken en Kaighleigh de Jong. We zoeken 
nu alleen nog een medewerker voor de tienermeidenclub, zodat we deze ook elke week 
kunnen organiseren. 
  
In het kinderwerk is Pieter Visser een belangrijke vrijwilliger. Onder zijn leiding wordt wekelijks 
muziekles gegeven en één keer per jaar een zelfgeschreven musical ingeoefend en 
opgevoerd met de kinderen. Zijn muzikale talent is belangrijk en hij ontvangt een 
vrijwilligersvergoeding voor zijn werkzaamheden.  
 
Ook in 2020 is Corrie Copier elke week een dag als vrijwilliger aan de slag bij Het Anker 
Charlois. Zij heeft als speciale taak om de ouders van de clubkinderen te bezoeken en te 
inventariseren aan welke activiteit zij behoefte zouden hebben. Daarnaast geeft zij leiding aan 
de woensdagmiddagclub en de woensdagmorgenclub voor volwassenen. Jeroen de Waal is 
bij de jongensclub en KMT als vrijwillige medewerker actief en vervult hiermee een belangrijke 
rol. 
 
Het volwassenenwerk is organisatorisch zelfstandig onder aansturing van Joke van der 
Gaauw. Zij organiseert en verzorgt veel activiteiten, zoals de clubs, het zomerkamp, de 
zondagvieringen en de redactie van de Ankerketting, Ook leidt Joke zelf twee clubs. Zij is een 
zeer ervaren en gewaardeerde kracht. Johan Tinke organiseert de maandelijkse 
ontmoetingsmaaltijden, samen met enkele dames. Leny Dekker geeft leiding aan de 
tweewekelijkse koffieochtend. 
 
Voor het wekelijks schoonmaken van de clubgebouwen ontvangt een vrijwilligster een 
vergoeding. Het technisch onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd door Maarten 
Ouwens (ook contactpersoon voor de gebouwen) en een nog te vinden vrijwilliger.  
 
Op zaterdagmiddag 11 januari 2020 organiseert het bestuur de nieuwjaarreceptie. 
Medewerkers, oud-medewerkers en relaties ontmoeten elkaar. Maarten houdt de 
nieuwjaarstoespraak met een overzicht van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen Het 
Anker.  
 
Het is dit jaar niet mogelijk een medewerkersdag te organiseren vanwege de 
coronamaatregelen. 

Stagiaires 

Het Anker heeft een erkenning voor de opleidingen: Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening 
en Sociaal Culturele Vorming bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB). Deze erkenning is in 2020 verlengd.  
 
Ook in 2020 onderhoudt de coördinator contact met dhr. J. Verschoor, docent van het 
Hoornbeeck College. Bij de kinderclub 6-9 jaar assisteren wekelijks twee studenten van de 
MBO-opleiding sociaal werk. Deze studenten zijn voor een periode van 10 weken inzetbaar 
en hierdoor krijgen ze ook de tijd een band op te bouwen met de kinderen. Helaas kunnen de 
studenten als gevolg van regels rondom de coronacrisis niet meer komen vanaf maart. 
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Medewerkersbeleid 

Het Anker Charlois heeft een professioneel medewerkersbeleid, code goed gedrag, 
privacyverklaring en de mogelijkheid tot (gratis) aanvragen van een Verklaring omtrent 
gedrag. 
De onderwerpen die in dit medewerkersbeleid staan beschreven zijn: visie op (vrijwillige) 
medewerkers, rechten en plichten van medewerkers, functies en taken binnen Het Anker 
Charlois, werving en selectie, begeleiding, arbeidsvoorwaarden, privacy, goed gedrag 
binnen Het Anker Charlois en afscheid nemen van vrijwilligers. De code goed gedrag en de 
privacyverklaring staan op de website. De oud-huisarts Johan Tinke is vertrouwenspersoon. 

4.5 Gebouwen 

Het Anker Charlois heeft als uitvalbasis twee clubruimten in de wijk. Het gaat om Carnisselaan 
40b en gebouw Mezenstraat 4, die beiden worden gehuurd. Ze verkeren door recente 
aanpassingen en onderhoud in goede staat.  

 
Omdat in februari 2021 het vijfjarig huurcontract met het Apostolisch Genootschap afloopt, 
voert het bestuur in september een evaluatie gesprek. Een nieuw huurcontract wordt 
opgesteld voor de duur van één jaar, met wel de intentie om langer te huren. 
 
4.6 Geldwerving 
Het projectplan waarmee geld geworven wordt voor het schooljaar 2020-2021 is: 'Een ruime 
haven!'. Transmissie, een bureau voor fondswerving heeft geholpen met advies en redactie 
van het projectplan (in totaal onder de 15 uur). Het projectplan is uitgekomen op 23 april 2020. 
 

Fondsen en stichtingen 
Aan de hand van dit projectplan is in de eerste helft van het jaar bij vijf fondsen (Sint 
Laurensfonds, Stichting Aelwijn Florisz, Pagterfonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting 
Neyenburgh) in totaal € 48.000 opgehaald, wat ons de mogelijkheid geeft om het project uit 
te voeren. Hiervan is 1/4e deel toegedeeld aan 2020 en 3/4e deel aan 2021. 
 
Van de Stichting Kringloopwinkel "Het goede doel" uit Spijkenisse ontvangen we een bijdrage 
van € 1.000 voor het kampwerk. Van de Stichting BSW Rotterdam ontvangen we een 
kampsubsidie van € 538. Van Stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland ontvangen we 
een bijdrage van € 210 voor het kinderkamp. Van de Community Service Rotary Rotterdam 
Zuid ontvangen we een bijdrage van € 1.000 om de kinderen waarvan de ouders het ontbreekt 
aan financiële ruimte iets extra’s te bieden. 
 
Kerken en diaconieën 
In zowel de Protestantse gemeente Barendrecht als de Protestantse gemeente Rotterdam-
Zuid wordt in 2020 voor Het Anker Charlois (diaconaal) gecollecteerd. Van de diaconie 
Barendrecht ontvangen we € 610 en van de Diaconie Rotterdam-Zuid € 144. 
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In 2020 maakt verder de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk Numansdorp een 
bijdrage van € 515 over. 
 
De diaconie van onze eigen Wijkgemeente Charlois sponsort in 2020 vijf kinderen voor het 
kinderkamp voor € 500. 
 
Van Kerk in Actie (KiA) ontvangen we een bijdrage van € 10.000. 
  

Acties 
Vanwege de Covid-19 maatregelen wordt dit jaar de boodschappenactie ten behoeve van het 
kampwerk niet gehouden. Ook de kerstmarkt in de Oude Kerk gaat niet door. 

4.7 Kerken 

Het Anker Charlois is in 1954 opgericht vanuit de Gereformeerde Kerk Charlois en is 
verbonden met de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid (PgRZ) en wijkgemeente Charlois. 
 
Het bestuur heeft contact met de voorzitter van de wijkkerkenraad Charlois en de scriba en 
voorzitter van de PgRZ en de diaconie van de PgRZ. Van de diaconie van de PgRZ en Oude 
kerk ontvangen we directe financiële steun. 
 
Op 23 januari bezoeken Maarten Ouwens en Ton Verbeek de jaarvergadering van de diaconie 
van de PgRZ. Eline neemt deel aan de missionaire raad van de PgRZ, welke enkel in januari 
bij elkaar is gekomen in 2020. 
 
De vergaderstructuur van de PgRZ gaat veranderen. Er komt een kleinschalig dagelijks 
bestuur dat maandelijks vergaderd en de algemene kerkenraad komt drie keer per jaar bij 
elkaar. Het is nog onduidelijk hoe de knooppunten, waarvan Het Anker er ook één is, hier deel 
van uit gaan maken. 
 
Samen met de kinderwerker van De Bron organiseert Eline het kinderwerkersoverleg voor alle 
kinderwerkers uit Rotterdam. De kinderwerkers zijn in 2020 niet samengekomen, vanwege de 
coronamaatregelen. Wel is er via de mail contact en met name uitwisseling van praktische 
zaken. 
 
Kerk in Actie, de landelijke diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, 
ondersteunt Het Anker al jarenlang financieel, via de Diaconaal Missionaire Stuurgroep 
Rotterdam. In 2020 ontvangen we ook weer een financiële bijdrage. Het is belangrijk dat een 
project een binding heeft met een diaconie en een samenwerking met een wijkgemeente. Voor 
Het Anker Charlois zijn dat de diaconie van de PgRZ en wijkgemeente Charlois. 
 
We onderhouden met het Apostolisch Genootschap, de eigenaar van Mezenstraat 4, een 
goed contact.  

Verbinding Oude Kerk, wijkgemeente Charlois van de PgRZ 

In het voorjaar zijn alle jaarstukken van 2019 opgestuurd naar de kerkenraad van de 
wijkgemeente Charlois van de PgRZ. Er volgt geen fysieke ontmoeting, vanwege de 
coronacrisis. De coördinator heeft goed contact met de leiding van de kindernevendienst voor 
het organiseren van de verschillende activiteiten. 
 
De gezinsdienst is op zondag 14 juni en kan helaas niet fysiek doorgaan. De leiding van de 
kindernevendienst en Het Anker stuurt de kinderen een filmopname. Ook de kerstmarkt en 
het kinderkerstfeest gaan niet door. De kinderen krijgen dan een tasje thuis met een 
kerstverhaal en knutselspulletjes.  
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4.8 Relatiebeheer 

Er zijn 2 bijeenkomsten geweest van het diaconaal platform Charlois Noord, waar 
verschillende kerken en diaconale projecten bij aangesloten zijn om elkaar te leren kennen en 
te zien waar en hoe we kunnen samenwerken.  
 
We zijn ook weer aangesloten bij de netwerkpartners Carnisse. Er zijn verschillende 
werkgroepen bij elkaar geweest om te bespreken hoe we kwetsbare kinderen en ouderen zo 
goed mogelijk kunnen bijstaan tijdens de coronacrisis. Er zijn verschillende activiteiten 
georganiseerd in de zomervakantie. Momenteel maken we deel uit van de werkgroep 
gezinscoaching. 
 
Veelvuldig overleg met de Kerk van de Nazarener en de ICF in verband met het organiseren 
van verschillende activiteiten. We werken samen met Samen010 voor Sint voor Kint.  

4.9 Publiciteit 

Op verschillende manieren zoekt Het Anker Charlois contact met de achterban, medewerkers 
en leden. Het facebook account ‘Het Anker Charlois’ wordt met name gebruikt voor informatie 
over de jeugdactiviteiten. Het Anker Charlois heeft ook een eigen linkedin profiel.  
Daarnaast is de website www.hetankercharlois.nl actief. Voor elke activiteit wordt een flyer 
ontworpen en deze wordt gepubliceerd op de facebook pagina van Het Anker Charlois.  
 

http://www.hetankercharlois.nl/
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Voor de leden is er zes-wekelijkse het clubblad De Ankerketting waarin informatie vanuit de 
clubs en het bestuur wordt opgenomen. De medewerkers ontvangen drie keer per jaar Ons 
Nieuws (digitaal) na afloop van de bestuursvergaderingen. 
Het Ankernieuws verschijnt in 2020 twee keer en is bedoeld voor de oud-medewerkers, 
relaties en achterban. In de kerkbladen KerkNieuwsCharlois en KerkOpZuid verschijnt 
regelmatig een nieuwsberichtje over het wel en wee van Het Anker Charlois.  


