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Inleiding 
 
Beste (oud)-medewerker, clublid, relatie of betrokkene, 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2021 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. 
 
Ook in 2021 zijn de effecten van alle maatregelen ter bestrijding van het coronavirus voelbaar. 
Er zijn lockdowns en beperkende groepsgrote, waar onze leden hinder van ondervinden. 
Clubs, tienerweekend en andere dingen kunnen niet doorgaan zoals gepland en bedacht. 
Gelukkig hebben onze werkers en vrijwilligers veel creativiteit en weten ze mooie dingen te 
organiseren en contacten te houden met onze clubleden. Persoonlijke aandacht is het mooist 
wat er is en blijkt ook deze coronacrisis hard nodig. In dit verslag vertellen we hoe we contact 
hielden met kinderen, tieners, ouders en senioren in de wijken Carnisse en Oud-Charlois. 
 
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 
2021 zijn geweest.  
 
Omdat er begin 2022 geen nieuwjaarsreceptie mogelijk was, is er een film gemaakt van alle 
activiteiten. Via deze link (https://animoto.com/play/gdEk8JBjr11UDJSA2kYh8Q) is de film te 
bekijken. 
 
We zijn blij dat we groei en bloei van God mogen verwachten en dat ons vertrouwen op hem 
niet beschaamd wordt. 
 
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, lid 
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 
Mw. Marijke Lugtenburg, vervangend kinderwerker (september tot december)  

https://animoto.com/play/gdEk8JBjr11UDJSA2kYh8Q


 

4 

 

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 ook 
uitnodigen voor onze clubs en andere activiteiten. 

1.1 Buurtevent 

Het Buurtevent is niet georganiseerd omdat lang onduidelijk was of de maatregelen een 
buurtevent toelieten in september. 
 
Wel hebben we verschillende andere activiteiten in de buurt gedaan. Vaak in samenwerking 
met andere organsiaties. Zo is er op 31 maart, in samenwerking met Dock, een activiteit voor 
alle kinderen uit de wijk. In groepjes doen kinderen een paasspeurtocht in de wijk. Op 
verschillende plekken zijn paaseitjes te vinden, ook bij het Anker. Bij het Anker krijgen de 
kinderen ook een paaskleurplaat mee en een flyer met de activiteiten.  
 

We doen mee met activiteiten van 
Serve the City. Op 2 april deelt de 
coördinator samen met tieners van de 
tienermeidenclub plantjes uit ter 
bemoediging aan de bewoners van de 
Nancy Zelenberg flat in de wijk. Op 12 
en 13 mei gaan we met de tieners mee 
met de soep bus van het Leger des 
Heils. De bus staat een poosje bij 
Zuidplein en daarna bij Blaak. Mensen 
kunnen brood, soep en koffie krijgen. 
Wij hebben taart meegenomen om uit 
te delen. De tieners zijn onder de indruk 
van de mensen die ze ontmoeten en de 

verhalen die ze horen en ze geven aan dat ze graag vaker zo’n activiteit zouden willen doen.  

1.2 Lampionnenoptocht 

Omdat er weer een lockdown is rond Kerst gaat de lampionnenoptocht ook dit jaar niet door. 
We hebben een donatie gekregen van een bedrijf dat kerstpakketten verzorgt in de vorm 
van overgebleven artikelen. We maken daar zelf kerstpakketten van en brengen die rond bij 
de gezinnen die we kennen in de wijk.  

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. Vanwege de coronamaatregelen zijn van januari tot mei maaltijden bij de mensen 
thuisgebracht en vanaf juni is de gemeenschappelijke maaltijd weer doorgegaan.  
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1.4 Buurtbezoekwerk 

Regelmatig gaan we op bezoek bij ouders van kinderen van de club en andere mensen die 
we hebben leren kennen via het Anker. Dit jaar ging het om ongeveer 15 bezoeken. Soms 
komen moeders bij het Anker koffiedrinken en praten. De kinderen die voor de eerste keer 
meegaan op kamp krijgen allemaal bezoek, dat zijn dit jaar 13 kinderen en hun ouders.  
 
Daarnaast hebben we in 2022 nagedacht hoe we de gezinsondersteuning structureler kunnen 
organiseren. Sinds 2021 is de coördinator lid van de themagroep “Gezinscoaching” van de 
gemeente Rotterdam, waarin kennis, kunde en ook behoeften van wat nodig is worden 
gedeeld. Uit deze werkgroepen en samenwerking met andere organisaties in de wijk bleek 
dat de nood hoog is en veel gezinnen ondersteuning kunnen gebruiken op tal van gebieden, 
zoals financiën, taal, netwerk, opvoeding en werk.  
 
In het seizoen 2021-2022 bleek dat het onderzoeken op welke manier wij als Anker de mensen 
in de wijk willen ondersteunen een te grote taak was voor de coördinator. Daarom hebben wij, 
bij wijze van kwaliteitsinvestering, een gezinswerker aangenomen die wijk goed kent. Ook 
kent zij het Anker goed, omdat zij al meerdere keren een vervanging van zwangerschapsverlof 
heeft gedaan. Vanaf januari 2022 werkt zij aan een projectplan voor gezinsondersteuning.  
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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, zinvolle ontspanning, 
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.  
 
Ook 2021 werd nog regelmatig getekend door de maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus. De leiding werd erg inventief en vaak konden de activiteiten, soms aangepast of 
op een andere tijd, wel doorgaan. 
 
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 10 kinderen. De club 
wordt geleid door Corrie 
Copier en Neline Kerkstra. 
Neline gaat in augustus met 
zwangerschapsverlof en 
Eline Ditsele leidt de 
woensdagmiddag club 
tijdens de periode van het 
zwangerschapsverlof van 
Neline Kerkstra. Door de 
regels in de coronacrisis 
komen de studenten van het 
Hoornbeeck College niet 
meer.  
 

We vertellen de verhalen uit de Bijbel in chronologische volgorde, soms gebruiken we daarbij 
de Prentenbijbel van Marijke ten Cate en soms flanel platen.  
We wisselen verschillende activiteiten af, zoals bakken, koken, knutselen en spelletjes doen. 
Als het mooi weer is gaan we buiten naar het Amelandseplein of stoepkrijten we op de stoep. 

2.2 De maandagmiddagclub (9-12 jaar)  

De kinderen komen trouw naar de maandag club. Meestal komen er zes tot acht kinderen 
naar de club. Sandra van Eeden-Petersman, Neline Kerkstra en vanaf september Marijke 
Lugtenburg, 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. 
  
Ter afsluiting van het clubjaar gaan 
we op 23 juni met 15 kinderen naar 
de bouwspeelplaats Maeterlinck 
waar de kinderen met elkaar een hut 
in elkaar timmeren.  
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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, Amily Franken en Eline Ditsele 
geven leiding. In mei neemt Leonie 
afscheid als leiding van de club omdat ze 
met zwangerschapsverlof gaat. In 
september neemt Daphne afscheid als 
leiding van de club i.v.m. haar studie. 
 
Op de club gebruiken we de methode 
Lifebox. We bekijken een filmpje over een 
thema, bijvoorbeeld relaties en daar doen 

we bijpassende activiteiten bij. Verder is er veel tijd voor ontmoeting, spellen, creatieve 
activiteiten en gesprek. In november en december verplaatsen we de club van maandagavond 
naar zaterdagmiddag, i.v.m. de lockdown. Tijdens de laatste clubmiddag lezen we het 
kerstverhaal en hebben we een high tea.                         

2.4 De jongensclub (10+ jaar)  

Jeroen, Pieter en Thabiso geven leiding aan de tienerjongensclub, die één keer in de twee 
weken plaatsvindt. Thabiso neemt in september afscheid i.v.m. werk. De jongensclub maakt 
ook gebruik van de methode Lifebox.  
  
Er komen zeven jongens naar de club. De jongens doen graag spellen, tafeltennis, darten en 
sjoelen.  

2.5 Het Anker op kamp!  

In de 2e week van de zomervakantie (26 juli–30 juli) gaan we op kamp met 34 kinderen van 
zes tot en met twaalf jaar uit Charlois en omgeving. De kinderen hebben een multiculturele 
achtergrond en veel van hen kunnen niet op een andere manier op vakantie. Wij zijn met hen 
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in contact gekomen via het clubwerk, wijkwerk, wijkteams en de voedselbank Charlois. De 
kinderen betalen een bijdrage om op kamp te gaan en als zij dat niet kunnen betalen wordt 
een beroep op de diaconie of giften gedaan. 
 
De kinderen worden begeleid door een team van 15 volwassenen, met als hoofdleiding Willem 
de Groot en Eline Ditsele. Ongeveer de helft van de leiding ging voor de eerste keer mee en 
gelukkig ging dat erg goed. 
 
Vijf energieke dagen verblijven we in kamphuis Fijn-oord. In de prachtige, bosrijke omgeving 
rondom Ermelo luisteren, knutselen en spelen we rondom het thema “Zoek het uit!” De 
kinderen kunnen verschillende workshops kiezen, zoals een toneelstukje in studeren, een 
dans oefenen of bakken.  
 
We maken gebruik van het materiaal van de HGJB. In de werkmap zijn verhalen, achtergrond 
bij het Bijbelverhaal, liedjes en vragen voor gespreksgroepjes opgenomen.  

2.6 Tienerkamp 

Nadat het tienerweekend 
drie keer is afgezegd 
door coronamaatregelen 
kon het nu eindelijk 
doorgaan. Van 15 – 17 
oktober zijn we met 15 
tieners en 4 begeleiders 
op kamp geweest naar 
Fijn-oord in Ermelo. Het 
thema was safari. We 
hebben verschillende 
spellen gedaan, samen 
gebakken en gekookt en 
we zijn naar het klimbos 
geweest. 

2.7 VakantieBijbelClub  

Op 10 en 12 mei is de VakantieBijbelClub, in het 
clubgebouw aan de Carnisselaan met eigen 
clubkinderen. We doen dag 3 en 4 uit de map 
van de HGJB, met het thema Schatrijk. We 
werken ook in de tuin met de kinderen. Een 
groepje kinderen maakt een insecten hotel en 
een andere groep haalt tegels weg en plant 
zaadjes.  
 
De VakantieBijbelClub gaat in de herfstvakantie 
niet door omdat er niet genoeg leiding 
beschikbaar is na het tienerweekend.  
 
Anders dan andere jaren is de spelletjesmiddag 
in de voorjaarsvakantie niet bij het Hoornbeeck, 
maar in het clubgebouw van het Anker. Ook niet 
in samenwerking met House of Hope, maar alleen voor de kinderen van de club.  

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, Kaighleigh de Jong en Eline Ditsele. Vanaf 
september stopt Kaighleigh de Jong.  
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Voor de muziekles zijn elke week drie tot vijf kinderen aanwezig. Bij de musical zijn er ca. 15 
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. De eerste uitvoering is op 29 mei in 
de kerk van de Nazarener. Vanwege de coronamaatregelen mogen er 30 mensen aanwezig 
zijn, dus we doen een uitvoering ’s middags en een ’s avonds. ’s Avonds wordt er ook een film 
opname van de uitvoering gemaakt. Op 18 september is er nog een uitvoering bij ICF waar 
meer bezoekers mogen komen in de aula van de Swaef. Er komen ongeveer 60 bezoekers. 

2.9 Kerstfeest 2021 en Gezinsdienst 

De gezinsdienst in mei is niet doorgegaan. 
 
Zondag 19 december is er een kinderkerstdienst in de Oude kerk in Charlois. Er zijn 8 kinderen 
van het Anker bij aanwezig, er worden kerstliederen gezongen en een verhaal verteld. Alle 
kinderen krijgen een kleinigheidje. 
 

2.10 Overige activiteiten vanwege de coronamaatregelen 

In de zomervakantie 
organiseren we in 
samenwerking met andere 
organisaties in de wijk, zoals 
TOS en Dock, activiteiten voor 
kinderen in de wijk. We huren 
een springkussen en plaatsen 
dat ergens in de wijk. De 
kinderen kunnen komen 
springen, spelletjes doen, iets 
knutselen en iets lekkers eten. 
De drie middagen zijn heel 
gezellig, er komen 20 – 50 
kinderen per middag en er is 
elke keer een medewerker van 
het Anker aanwezig.  
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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. Sommige 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 jongere dames. 
 
Het jaar 2021 is ook bij Het Anker een bijzonder jaar, met hoogte - en dieptepunten. Na de 
start in de eerste week van januari gaat vanaf 12 januari de lockdown weer in en worden de 
clubs stilgezet. Deze keer duurt het ruim drieënhalve maand: vanaf 4 mei mogen we weer 
beginnen, zij het op anderhalve meter afstand. Vanaf 2 juli houden we zomerstop, deze duurt 
tot 7 september. 
 
In de maand december is er een avondklok om 9 uur, waardoor de avondclubs (dinsdag en 
donderdag) hun tijd verzetten naar de middag. Helaas is niet iedereen in de gelegenheid dan 
te komen, maar met een bezetting van 60 procent hadden we toch goede cluburen.  

3.1 De volwassenengroepen 

Ook dit jaar werken we weer met vier groepen (drie clubs en een koffieochtend) met zo’n 56 
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 nu tien leden. Het 
nieuwe lid is een 
kleindochter van een 
clublid, zij vindt het leuk 
met de ‘oma’s’ en doet 
graag handenarbeid. 
Belangrijk voor deze 
club 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 63 - 
81 jaar. De kleindochter 
is 18. 

 
De woensdagmorgenclub telt nu elf leden. Leiding: Corrie 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 ziet zitten vermaakt zich wel met een spel. Ook is er tijd 
voor bezinning in de vorm van een bemoedigend gedeelte uit de bijbel en een mooi gedicht. 
Leeftijden: 57 - 92 jaar. 
 
De donderdagavondclub telt twaalf leden, variërend van 45 -79 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. 
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3.2 Moederochtenden  

Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen moederochtenden geweest. In de Carnisselaan 
is het moeilijk om met 1,5 meter veel mensen uit te nodigen. 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 een eenmalige start in januari, vanaf mei elke week bij elkaar, 
d.w.z. de helft van de nu 23 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 
95 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 der Gaauw 
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 6-10 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. We zijn in 
totaal met 18 personen (een heeft 
afgezegd i.v.m. corona). 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: bezoek van 
een voordrachts-kunstenares met 
mooie en leuke verhalen over de 
Veluwe van vroeger, gebruik van 
het zwembad, een bonte avond 

met hilarische optredens van de dames en een bezoek aan het Speelgoed- en 
Ambachtenmuseum in Terschuur, met aansluitend een verzorgde lunch. 
  
Het bijbels thema in deze week is ‘De vrucht van de Geest’. Dit 
praktische 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, van der Gaauw en Louws. 
Ook dit jaar worden de maaltijden prima verzorgd door Mw. Pia 
Huisman, geassisteerd door afwisselend iemand van de leiding.  

3.5 Zondagsvieringen 

Dit jaar houden we slechts één zondagviering in de Mezenstraat, namelijk in de maand 
oktober. De doelgroep van deze vieringen is: de leden van de volwassenclubs. De opkomst 
is die keer een bezoekersaantal van 22, waaronder ook (oud) medewerkers. Omdat we met 
de afstand van anderhalve meter maar 13 bezoekers kunnen ontvangen zijn de vieringen 
daarna weer 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. 
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Ook dit jaar doen we het met iedere club apart, wat helaas voor de dinsdagavondclub niet 
doorging, omdat toen de maatregelen weer verscherpt werden. 

3.7 Overige activiteiten vanwege de coronamaatregelen 

Vooral bij de lockdown aan het begin van het jaar hadden we regelmatig contact met de 
clubleden: d.m.v. telefoon, post en zo mogelijk een bezoekje hielden we ons geregeld op de 
hoogte van hun welzijn. Met Pasen hebben we ieder een attentie bezorgd in de vorm van een 
tasje met daarin: een mooie wenskaart, het Paasnummer van de Elisabeth, een plant en een 
zakje paaseitjes. 
De extra activiteiten in de zomervakantie i.s.m. andere organisaties gingen niet door vanwege 
ziekte van de organisator. 
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4. Algemene zaken 

4.1 Bestuur 

Op 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit: 
Dhr. T. Verbeek, voorzitter 
Mw. C. Huttinga-Hoogendijk, secretaris 
Dhr. P.R. Herwig, penningmeester 
Dhr. M.A. Ouwens, algemeen adjunct, vanaf 1-8 lid 
Mw. G. den Hollander, lid 
Mw. M. Hubregtse, lid, tweede secretaris 
 
Dhr. Maarten Ouwens vervangt Mw. Kirsten Huttinga gedurende haar zwangerschapsverlof 
vanaf april tot augustus 2021. De vacature voor penningmeester is dit jaar niet vervuld. Het 
bestuur heeft nagedacht over een invulling van alle bestuursfuncties en bijbehorende taken. 
Hieruit is gekomen dat we vacature stellen voor een eerste en tweede penningmeester, 
waarbij de tweede penningmeester met name verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
boekhouding en de eerste penningmeester voor de financiële verslagen en fondswerving. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de 
algemeen adjunct. 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 bestuur heeft meerdere taken, zoals het opstellen van verschillende beleidsdocumenten, 
zoals het jaarverslag en financieel jaarverslag 2020, tussenevaluatie en eindevaluatie 2020-
2021 ‘Een ruime haven!’, projectplan 2021-2022 ‘Thuis bij het Anker’. Ten behoeve van het 
nieuwe meerjarenbeleidsplan zijn veel beleidsvormende activiteiten uitgevoerd door het 
bestuur, zoals jaar- versus seizoenplannen, evaluatie oude meerjarenbeleidsplan, 
brainstormen nieuwe ideeën en gezinsondersteuning, waarbij de coördinatoren zorgden voor 
input vanuit de vrijwillige medewerkers van de activiteiten. Het bestuur is belast met de 
personele begeleiding, middels werk- en jaargesprekken. 
 
Het algemeen bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd (22 februari (schriftelijk), 3 mei, 14 
juni, 20 september en 15 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 en de kinderwerkster is een stabiele vermogenspositie 
noodzakelijk. De steunstichting heeft nieuwe statuten en hetzelfde bestuur als de Stichting 
Het Anker Charlois.  

4.3 Project ‘Een ruime haven!’ en ‘Thuis bij Het Anker’ 

In het voorjaar van 2021 hebben we gewerkt aan het project ‘Een ruime haven!’. Dit project 
hebben we in augustus afgerond waarna we zijn gestart met het project ‘Thuis bij Het Anker’ 
(2021-2022). Daarvoor is een projectplan opgesteld in het eerste kwartaal van 2021. 
 
Behaalde resultaten uit het projectplan ‘een ruime haven’ zijn: het continueren van alle 
activiteiten, ondanks de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Het lukt 
om activiteiten regelmatig door te laten gaan of op een andere manier te organiseren. Dit 
vraagt veel creativiteit van alle medewerkers. Daarnaast lukt het ons om met vele clubleden 
contact te houden gedurende periodes van lockdowns en zelfs nieuwe activiteiten op te zetten, 
zoals de begeleiding bij het schoolwerk gedurende de sluiting van de scholen. 
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4.4 Beleid 

Najaar 2022 hebben wij gewerkt aan de evaluatie van ons meerjarenbeleidsplan en het 
opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan. We hebben hiervoor gesprekken gevoerd 
met vrijwillige medewerkers die de clubs leiden en met partners uit de wijk en organisaties 
om ons heen. Op basis van de informatie uit deze evaluatie is een nieuw 
meerjarenbeleidsplan geschreven: ‘Alles is familie’. Komende jaren willen we de focus 
leggen op het bouwen aan en versterken van onderlinge relaties tussen kinderen, tieners, 
ouders en senioren in de wijk. We willen hen die het nodig hebben ondersteunen om beter 
op eigen benen te kunnen staan, dat geldt financieel en zeker wat betreft hun welzijn. Het 
doel is om kinderen, tieners, gezinnen en ouderen een netwerk te geven, welzijn te 
verbeteren en ontspanning en plezier te bieden. Een netwerk, een familie, willen we zijn. 
Samen oplopen in het leven en elkaar ondersteunen waar nodig. 

In het seizoen 2021-2022 hebben we tijd en financiële ruimte genomen om goed te 
onderzoeken welke behoefte er is in het bezoekwerk en het ondersteunen van mensen in de 
wijk. Dit is een kwaliteitsinvestering in ons werk. We hebben Marijke Lugtenburg, die de 
kinderwerker verving, kunnen behouden voor het Ankerwerk. Zij heeft jarenlang in het 
welzijnswerk in Charlois gewerkt en weet daardoor waar de niche zit in het bestaande 
welzijnswerk en wat de mensen nodig hebben. Per 1 januari 2022 zal zij het bezoekwerk in 
de wijk op zich nemen en behoeften inventariseren. Daarnaast zal ze zich verdiepen in hoe 
het bezoekwerk in andere wijken vorm krijgt en verschillende andere organisaties bezoeken. 
In 2022 zal er en concreet plan worden geformuleerd hoe we via het bezoekwerk en 
mogelijk andere activiteiten naast wijkbewoners kunnen gaan staan en hen ondersteunen en 
helpen gebruikt te maken van de mogelijkheden die het reguliere welzijnswerk biedt.  

4.5 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 vanaf 1 juni een vast contract voor 10 uur. Vanaf augustus tot december 2021 
is Neline Kerkstra met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Marijke Lugtenburg, 
die gelukkig een oude bekende is van het Anker. 

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 2021 blijft de bestaande groep medewerkers 
betrokken, maar het gebeurt regelmatig dat vrijwilligers die net begonnen zijn al snel weer 
stoppen. 
 
De projectmedewerkers zijn zeer verbonden aan de activiteit waar zij vrijwillig aan meewerken. 
Dit geld zeker voor de clubleiding, kampleiding en KidsMusicTime-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, Amily Franken en Daphne Duijts. Helaas zijn er ook weer 
medewerkers gestopt en blijft de zoektocht naar voldoende vrijwilligers altijd urgent. 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 2021 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 
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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.  
 
De nieuwjaarsreceptie kan in januari 2021 helaas niet doorgaan, in verband met de 
coronamaatregelen. De voorzitter schrijft een uitgebreide brief die naar de medewerkers, oud-
medewerkers en relaties wordt verstuurd.  
 
Op zaterdag 9 oktober organiseert het 
bestuur met enkele medewerkers een 
medewerkersdag. De dag staat in het 
teken van uitwisseling van je motivatie 
om actief te zijn binnen het Anker en 
op welke manier het geloof hierbij 
motivatie en kracht geeft. Na een 
heerlijke lunch maken we in de middag 
een mooi bloemstuk onder leiding van 
Hilde Tinke.  

Stagiaires 

Het Anker heeft een erkenning voor de 
opleidingen: Sociaal Maatschappelijke 
Dienstverlening en Sociaal Culturele 
Vorming bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).  
 
Ook in 2021 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 komen in 2021. Het contact met 
het Hoornbeeck blijft belangrijk. We komen in contact met een andere docent, Aart van Soest, 
die vertelt dat het Hoornbeeck een initiatief heeft Hoornbeeck Helpt. Studenten kan gevraagd 
worden om kleine klusjes te doen, zoals oppassen, boodschappen, hond uitlaten en 
dergelijke. Hoornbeeck Helpt wordt benut bij het bezoekwerk. 

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. 
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4.6 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 evaluatiegesprek. Een nieuw huurcontract wordt opgesteld 
voor de duur van één jaar, met de intentie om langer te huren zolang het pand niet wordt 
gesloopt vanwege woningbouw. 

4.7 Geldwerving 

Het projectplan waarmee geld geworven wordt voor het schooljaar 2021-2022 is: 'Thuis bij 
Het Anker!'. Transmissie, een bureau voor fondswerving heeft meegelezen en advies gegeven 
(in totaal 3 en een half uur). Het projectplan is uitgekomen op 13 april 2021. 
 
Fondsen en stichtingen 
Aan de hand van dit projectplan is bij vijf fondsen (Sint Laurensfonds, Maatschappij van 
Welstand, Pagterfonds, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Boschuysen en een 
anoniem fonds) in totaal € 57.500 toegezegd, wat ons de mogelijkheid geeft om het project uit 
te voeren. Hiervan is 1/4e deel toebedeeld aan 2021 en 3/4e deel aan 2022. 
 
Van de Stichting BSW Rotterdam ontvangen we een kampsubsidie van € 375. Van Stichting 
Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland ontvangen we een bijdrage van € 95 voor het 
kinderkamp. Helaas ontvangen we dit jaar geen bijdrage meer van de Stichting 
Kringloopwinkel "Het goede doel" uit Spijkenisse. 
 
Kerken en diaconieën 
In 2021 maken de volgende diaconieën een gift over: € 549 van de Hervormde Kerk 
Bennekom, € 250 van de Gem. Waal Koog Den Hoorn en € 575 van de Gem. Nuenen. Helaas 
ontvangen we dit jaar geen bijdrage van de diaconieën van de Protestantse gemeente 
Barendrecht en de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid. 
  
De diaconie van onze eigen Wijkgemeente Charlois sponsort in 2021 vier kinderen voor het 
kinderkamp voor € 400. 
 
Van Kerk in Actie (KiA) ontvangen we een bijdrage van € 10.000. 
  
Acties 
De boodschappenactie ten behoeve van het kampwerk wordt dit jaar georganiseerd door Joke 
van der Gaauw en heeft een opbrengst van € 375. De kerstmarkt in de Oude Kerk gaat 
vanwege de Covid-19 maatregelen niet door. 
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4.8 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 contact met de PgRz verliep in 2021 voornamelijk via onze voorzitter Ton Verbeek, die 
namens het Anker, maar ook namens de andere pioniersplekken op Rotterdam-Zuid, aan de 
vergaderingen van de AK heeft deelgenomen (met stemrecht). Deze Algemene Kerkenraad 
wordt sinds oktober 2020 nog maar drie keer per jaar bijeengeroepen. In deze vergaderingen 
staat vooral het algemene beleid centraal. Hiernaast is er een Dagelijks bestuur (DB+) die 
maandelijks bij elkaar komt voor de lopende praktisch zaken. Er is geen direct contact geweest 
met de wijkkerkenraad PG Oude Kerk. Van de diaconie van de PgRZ en Oude kerk ontvangen 
we directe financiële steun. 
 
Op 23 januari hebben Maarten Ouwens en Ton Verbeek de jaarvergadering van de diaconie 
van de PgRZ bezocht. Eline neemt deel aan de missionaire raad van de PgRZ, helaas is Eline 
in 2021 niet uitgenodigd. Een interkerkelijke diaconale werkdag voor heel Rotterdam Zuid met 
verschillende workshops (o.a. over armoede) waaraan Ton zou deelnemen, is vanwege de 
coronamaatregelen in 2021 niet doorgegaan. 
 
Samen met de kinderwerker van De Bron organiseert Eline het kinderwerkersoverleg voor alle 
kinderwerkers uit Rotterdam. De kinderwerkers zijn in 2021 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 2021 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, ook statutair, 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 2020 opgestuurd naar de kerkenraad van de 
wijkgemeente Charlois van de PgRZ. Er volgt geen fysieke ontmoeting, vanwege de 
coronacrisis. De coördinator heeft contact met de leiding van de kindernevendienst voor het 
organiseren van de verschillende activiteiten. De gezinsdienst is niet doorgaan, de 
kerstviering wel. 

4.9 Relatiebeheer 

We zijn ook weer aangesloten bij de netwerkpartners Carnisse, dat georganiseerd wordt 
vanuit de gemeente Rotterdam. In 2021 neemt de coördinator deel aan de werkgroepen 
‘kwetsbare kinderen’ en ‘gezinsondersteuning’. Deze werkgroepen dragen bij aan het kennen 
van de andere organisaties in de wijk, het afstemmen van de activiteiten, onderzoeken wat de 
behoefte van de wijkbewoners is en delen van zorgen rondom kinderen en gezinnen.  
 
De coördinator heeft 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.  

4.10 Publiciteit 

Op verschillende manieren heeft Het Anker Charlois contact met de achterban, medewerkers 
en leden. Het facebook account ‘Het Anker Charlois’ wordt met name intensief gebruikt voor 
informatie over de jeugdactiviteiten. Het Anker Charlois heeft ook een eigen LinkedIn profiel.  
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Daarnaast is de website www.hetankercharlois.nl actief. Voor 
elke activiteit wordt een flyer ontworpen en verspreid op de 
facebook pagina van Het Anker Charlois en in diverse app-
groepen. 
 
Voor de leden is er zes-wekelijkse het clubblad De Ankerketting 
waarin informatie vanuit de clubs en het bestuur wordt 
opgenomen. De medewerkers ontvangen Ons Nieuws (digitaal) 
na afloop van de bestuursvergaderingen. 
 
Het Ankernieuws verschijnt in 2021 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.  
 
 
 
 

http://www.hetankercharlois.nl/

