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Inleiding
Beste (oud)-medewerker, clublid, relatie of betrokkene,
Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van Stichting Het Anker Charlois. Opgericht op 16
december 2016 zet deze stichting het diaconale en missionaire werk voort van de Stichting
Jeugdhaven Charlois “’t Anker’, welke al meer dan 60 jaar actief is in de wijken Carnisse en
Oud-Charlois. De Stichting Jeugdhaven Charlois “’t Anker’ blijft bestaan als steunstichting
van de nieuwe stichting.
Voor kinderen, jongeren, hun ouders en senioren willen wij een veilige haven zijn. Een plaats
waar mensen zichzelf mogen zijn, zichzelf mogen ontwikkelen en ontplooien en
vriendschappen kunnen opbouwen. Deze onderlinge betrokkenheid is belangrijk voor Het
Anker Charlois, omdat zij hiermee de samenhang in de wijk wil bevorderen. In het verslag
van de activiteiten van 2017 kunt lezen hoe we deze doelstelling tot uitvoer hebben gebracht.
Welke activiteiten georganiseerd zijn door Het Anker Charlois. We wensen u daarbij veel
leesplezier.
Nieuw is dat we in 2017 projectmatig per schooljaar zijn gaan werken. Vanaf januari heeft
Transmissie, een bureau dat gespecialiseerd is in fondswerving, ons ondersteund bij het
schrijven van een projectplan voor 2017-2018. Per september is het project ‘een veilige
haven!’ van start gegaan, waarmee we voor dat schooljaar de focus hebben bepaald. Omdat
we graag willen bouwen aan een veilige en stabiele relatie met de kinderen op de clubs en
continuïteit van vrijwilligers lastig bleek, hebben we ervoor gekozen op per 1 oktober een
nieuwe kinderwerker, Sandra Smitsman, aan te nemen. Zij richt zich vooral op de
maandagmiddagclub en het tienerwerk. Hiermee willen we bouwen aan een veilige haven.
Voor alles wat we in 2017 hebben kunnen doen, willen we onze God danken. We zijn blij dat
Hij ons werk wil zegenen en hopen dat wij tot zegen mogen zijn voor onze medemens. Ook
in het nieuwe jaar willen we onze medemens blijven dienen, want: “Dienen is danken met
daden” (N.a.v. Galaten 5:13).
Veel leesplezier!
Met hartelijke groet,
Het bestuur en de coördinatoren,
Dhr. Maarten Ouwens, voorzitter
Mw. Kirsten Huttinga-Hoogendijk, secretaris
Dhr. Paul Herwig, penningmeester
Dhr. Willem Kuijkhoven, lid
Mw. Gerda den Hollander, lid
Mw. Mathilde Hubregtse, lid
Mw. Eline Ditsele, coördinator kinderwerk
Mw. Joke van der Gaauw, coördinator volwassenenwerk
Mw. Sandra Smitsman, kinderwerker
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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.
Het aanbieden van de clubactiviteiten is daarom in 2017 een belangrijk speerpunt. Het is niet
altijd makkelijk om leiding te vinden, en daarom zijn we op zoek gegaan naar een
kinderwerker. Ongeveer vijfentwintig kinderen komen elke week naar deze twee clubs. Met
name de club voor kinderen tussen de 6 tot 9 jaar en KidsMusicTime (KMT) is populair. Met
alle activiteiten bij elkaar ontmoeten we structureel zo’n 75 verschillende kinderen en
incidenteel zo’n 200 kinderen.
De maandagmiddagclub (9-12 jaar)
De kinderen komen trouw naar de maandag club. Meestal komen er 8 – 10 kinderen naar de
club. Eva van Woerkom is de leidinggevende van de club. Ze is er een keer in de maand. Er
zijn 3 vrijwilligers die voor korte tijd leidinggegeven hebben aan de club, maar door
verschillende redenen zijn ze weer gestopt. Het blijft lastig om leiding te vinden, maar vanaf
oktober werkt Sandra Smitsman bij het Anker en zij neemt de verantwoordelijkheid van de
maandagmiddag club op zich met de hulp van Jeroen de Waal. Het is fijn dat er nu stabiliteit
is. Op de maandagmiddagclub bespreken we het thema ‘goed zijn voor de wereld’ we
hebben het over recyclen, biologisch eten, ontwikkelingshulp etc. 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.
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De woensdagmiddagclub (6-9 jaar)
Op woensdag middag komen zo’n tien kinderen. De club wordt geleid door Pieter Visser,
Corrie Copier en Jeroen de Waal. Na de zomervakantie neemt Sandra van Eeden Petersman het over van Pieter Visser, zodat hij zich helemaal kan richten op KMT.
We volgen de methode Vertel het maar. We passen de methode wel aan op onze doelgroep
en slaan sommige lessen over, omdat die te moeilijk zijn. Ook proberen we bij elke les
visuele middelen te gebruiken ter ondersteuning.
Op 1 juli gaan we met 15 kinderen van zowel de maandagmiddagclub als de
woensdagmiddagclub ter afsluiting van het clubseizoen naar de Ballenbak, daar hebben we
een gezellige tijd met elkaar.
KidsMusicTime en gitaarles
Elke week geeft Pieter Visser gitaarles op de dinsdagmiddag. Op vrijdagmiddag is de
oefening voor de musical met Marjorie Winter en Jeroen de Waal.
Voor de gitaarles zijn elke week zo’n vijf kinderen aanwezig. Voor Kids Music Time zijn er
elke week zo’n 20 kinderen aanwezig. De kinderen kunnen tijdens KMT ontdekken waar ze
goed in zijn; zingen, acteren, dansen of decor bouwen en dat talent ontwikkelen.
De musical Daniël is in 2016 niet uitgevoerd en daarom wordt er verder geoefend met het
toneelspel, liederen en dans. De musical wordt op 11 juni in de RK sint Bavo kerk
uitgevoerd. Het was een mooie uitvoering waar de kinderen en toeschouwers van genoten.
Na de zomervakantie wordt er een begin gemaakt met de oefening voor de kerstmusical
‘Licht voor de volken’. Deze wordt uitgevoerd op zondag 17 december in de Oude Kerk in
Charlois en op 24 december bij de ICF. De kinderen die al eerder mee hebben gedaan aan
een musical maken goede vorderingen en kunnen de grotere rollen goed spelen.
Het Anker op kamp!
In de zomervakantie (17 juli – 21 juli) gaan we op kamp met maar liefst 42 kinderen van
zeven 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
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.
De kinderen worden begeleid door een team van 15 volwassenen, met als hoofdleiding Eline
Ditsele en Willem de Groot. Vijf energieke dagen verblijven we in kamphuis Fijnoord. In de
prachtige, bosrijke omgeving rondom Ermelo luisteren, knutselen en spelen we rondom het
thema ‘Superhelden’. De kinderen kunnen verschillende workshops kiezen, zoals minimusical in studeren, een dans oefenen, een bak workshop, of schilden maken. Op vrijdag
sluiten we het kamp af met een bezoek aan het Dolfinarium. Het is een bijzondere afsluiting
van een mooie week waar de kinderen van genoten hebben.
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In 2017 gebruiken we het materiaal van Stichting Wegwijzerkampen voor het Bijbels uur. In
de bundel van Stichting Wegwijzerkampen zijn verhalen, achtergrond bij het Bijbelverhaal,
liedjes en stille tijd vragen opgenomen.
Op 9 december zien we iedereen weer op de kampreünie. Een geslaagde middag, maar
helaas waren er maar weinig kinderen.
VakantieBijbelClub
Dinsdag en woensdag 25 en 26 april organiseert Het Anker Charlois een VakantieBijbelClub
in Portland Zalencentrum. Met zo’n 40 kinderen luisteren we naar Bijbelverhalen onder het
thema: Aan tafel! De kinderen genieten van het zingen, knutselen, het lekkere eten en
spelen. En we doen voor de eerste keer een vossenjacht!
In de herfstvakantie staan de deuren van Portland Zalencentrum weer open voor de
VakantieBijbelClub. Op dinsdag en woensdag 18 en 19 oktober hebben 30 kinderen
geweldige dagen gehad. Ook deze vakantie is het thema ‘Aan tafel’. De kinderen knutselen
en we hebben een speurtocht en spelletjesmiddag. De kinderen genieten van de dagen en
het biedt hen een mooi uitje in de vakantie.
Kerstfeest 2017
Net als vorig jaar organiseren we het kerstfeest voor de kinderen in samenwerking met de
Oude Kerk. Dit kerstfeest vindt plaats op zondag 17 december en is een dienst door en voor
kinderen. De liederen worden begeleid door het combo van de Oude Kerk, dit had zeker
meerwaarde voor de dienst. De kinderen van het Anker voeren de musical ‘Licht voor de
volken uit’. De kerk zit vol met gemeenteleden, ouders, oma's en opa's, broertjes en zusjes.
Het is een mooie en laagdrempelige dienst, waar veel positieve reacties op komen. De
kinderen krijgen een kerstgeschenk.
De kinderen van de club hebben ook meegewerkt aan de kerstviering in Waelestein op 20
december 2017. Ze hebben verschillende liederen gezongen en Corrie Copier, één van onze
medewerksters, heeft een spannend kerstverhaal verteld. Op 21 december organiseren we
een geslaagde lampionnenoptocht met de kerk van de Nazarener.
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Op initiatief van de Kerk van de Nazarener is een flyer gemaakt waarin alle activiteiten in de
wijk die rondom Kerst worden georganiseerd genoemd staan. Deze flyer is huis aan huis
bezorgd en de activiteiten van Het Anker Charlois stonden ook erin opgenomen.
Buurtfeest
Op vrijdagmiddag 2 juni organiseren we een buurtfeest. Tijdens het buurtfeest zijn er allerlei
activiteiten in de 2e Carnissestraat en in het clubhuis op de Carnisselaan: er wordt
geknutseld, popcorn gegeten, geschminkt en veel verschillende spelletjes gedaan. Ook staat
er een springkussen opgesteld. Het is prachtig weer en ongeveer 120 kinderen en 40
volwassenen bezoeken het buurtfeest en genieten van de activiteiten en de sfeer. We maken
kennis met mensen die we nog niet kennen en buren tonen ook belangstelling. Zij willen wel
eens weten wat er allemaal gebeurt bij Het Anker Charlois.
In het najaar lukt het niet om een buurtevent te organiseren in verband met de verbouwing
van ons clubgebouw. Daarom organiseren we op 21 december een lampionnenoptocht met
de Kerk van de Nazarener. De optocht is goed geslaagd: we verwelkomen zo’n 30 kinderen
en hun ouders. Daarnaast blijven verschillende gezinnen nog hangen bij de zangavond van
de Kerk van de Nazarener.

Activiteiten voor ouders van kinderen
Al lang hebben we de beleidswens om een activiteit voor alleenstaande moeders op te
starten om zo relaties op te bouwen tussen en met deze moeders. Sinds september 2017
komt er een vast groepje moeders op de laatste woensdag van de maand naar het Anker.
We hebben vooral gesprekken over opvoeding. Het aantal vrouwen wisselt per ontmoeting.
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De moeders geven aan dat ze het naar hun zin hebben en erg leuk vinden om elkaar te
spreken.
Daarnaast bezoeken we ouders van kinderen of anderen die op een bepaalde manier met
Het Anker Charlois in contact zijn gekomen. In 2017 brengt Corrie Copier 36 bezoeken aan
14 verschillende mensen. Op deze manier bouwen we aan een nieuw netwerk in Charlois.
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Volwassenenwerk
Volwassenenclubs
Terugkijkend op het werk met de volwassenen zien we dat het volwassenenwerk een redelijk
constante factor blijft binnen het Ankerwerk en dat het duidelijk voorziet in een behoefte van
de deelnemers. Veel leden hebben al een hoge leeftijd bereikt, alleen op de
donderdagavondclub zijn een paar jongeren. Joke van der Gaauw onderhoudt de contacten
met leiding en clubs, creëert overleg- en evaluatie momenten en draagt zorg voor de groep
overstijgende activiteiten.
De groepen
Ook dit jaar werken we weer met vier groepen volwassenen, te weten drie vrouwenclubs en
een koffieochtend. De clubs komen wekelijks bij elkaar in de Mezenstraat, de koffieochtend
tweewekelijks. Op al deze groepen wordt twee keer per maand het blad ‘de Elisabethbode’
uitgedeeld, een prachtig christelijk blad met een missionair karakter dat men, op enkele
uitzonderingen na, graag aanpakt en meeneemt om te lezen.
De dinsdagavondclub telt zes leden, een hechte groep van vrouwen die 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 60-78 jaar.

De woensdagmorgenclub telde tien leden, een van de dames moest zich om persoonlijke
redenen terugtrekken dus zijn er vanaf oktober negen over. Twee van hen, de dames
Valkenburg en Vreugdenhil, leiden deze club al jaren. De leden doen graag een quiz of een
spel. Ook wordt er altijd gezongen en een mooi gedicht voorgelezen. Leeftijden: 52 - 87 jaar.
De donderdagavondclub telt dertien leden, variërend van 25-74 jaar. De helft van de leden is
jonger dan 60 jaar. Er wordt veel gezongen en voor de verkondiging wordt meestal gebruik
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gemaakt van een bijbels dagboek. De leden houden van handenarbeid en doen elke maand
iets creatiefs. Leiding: J.v.d.Gaauw.
De koffieochtend komt tweewekelijks op dinsdagmorgen bij elkaar, heeft 16 leden waarvan
er gemiddeld 12 aanwezig zijn. De leeftijd ligt tussen 60 en 90 jaar. De mensen komen voor
de gezelligheid en voor de bingo. Ook de onderlinge band is belangrijk. Leiding: de heren
Bos en Pleit en Mw. Dekker. Dhr. Vaarties en mw. Lodder zijn in het najaar gestopt met hun
assistentie en worden vervangen door Mw. van Eelden.
Zondagsvieringen
Dit jaar houden we 10 zondagvieringen in de Mezenstraat, meestal op de tweede zondag
van de maand. De doelgroep van deze vieringen is: de leden van de volwassenenclubs. De
gemiddelde opkomst is vijfentwintig bezoekers, waarvan ruim de helft onder die doelgroep
valt. Overige bezoekers zijn veelal medewerkers en oud-medewerkers. De viering is
traditioneel en afgestemd op volwassenen. Voor de mensen die komen voorziet de viering
duidelijk in een behoefte. Kerkelijk werkers en een predikant uit de regio gaan voor in deze
diensten. Ook medewerkers binnen het Anker leiden wel eens een viering. De bezoekers
worden op de hoogte gesteld via het clubblad of door middel van een persoonlijke
uitnodiging op de club. Vaste pianist is Francien Hollaar.
Paasviering
Op dinsdagavond 11 april organiseren we voor de drie volwassenenclubs een
paasbroodmaaltijd. Voor we gaan eten is er een programma met bijbel lezing, zang en
declamatie en aan het eind van de maaltijd wordt een meditatie over Pasen gehouden.
De tafels zijn feestelijk gedekt en er is goede aandacht voor het programma. Het is een
geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is.
Vakantieweek voor vrouwen
Van 14 – 19 augustus houden we in kamphuis Fijnoord te Ermelo een vakantieweek voor de
volwassen clubleden en hun contacten. Eenentwintig vrouwen geven zich hiervoor op. Met
vier dames als leiding en een echtpaar in de keuken zijn we deze week met zevenentwintig
personen. Het wordt een fijne week waarbij iedereen geniet van de natuur, het programma,
het thema, het eten en het gezellig samenzijn. Helaas moeten twee dames halverwege de
week wegens ziekte en ongemak het kamp verlaten: de een met een zere schouder naar
Rotterdam en de ander met een longontsteking naar het ziekenhuis in Harderwijk. Het was
even een domper, maar het heeft de sfeer verder niet bedorven. Gelukkig is met de beide
dames alles goed gekomen en ze hopen er volgend jaar weer bij te zijn.
Enkele hoogtepunten: met het treintje naar de schaapskooi, een bezoek aan de Mariahoeve
en terug met een huifkar, de laatste avond met een afscheidsdiner in Italiaanse sfeer en de
afsluiting van ons thema: ‘Jouw leven als een boom door alle seizoenen’. Elke avond houden
we n.a.v. dit thema een avondsluiting, in relatie met gedeelten uit de bijbel. Het thema
spreekt de deelnemers aan, verschillende vrouwen hebben een moeilijke thuissituatie of
andere zorgen. De momenten rond de bijbel, aan het begin en aan het einde van de dag
ervaren ze als waardevol, het geeft hen veel steun en kracht. Leiding in deze week: de
dames Draese, van der Gaauw, Louws en Tinke. In de keuken: het echtpaar Ruizeveld de
Winter.
Kerstviering vrouwenclubs
De kerstviering is ook een hoogtepunt in het jaar. Traditiegetrouw houden de drie
vrouwenclubs in de laatste week voor Kerst hun kerstavond in de Mezenstraat. Voor die
avond wordt een mooi programma samengesteld met veel kerstliederen. Bijbellezingen en
declamaties worden door clubleden verzorgd, vertelling en kerstoverdenking door de leiding.
Het lokaal is feestelijk versierd en in de pauzes worden de gebruikelijke traktaties
geserveerd. Ook contacten uit het volwassenenkamp worden hierbij uitgenodigd. We zijn
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met veertig personen, het is een goede avond. Als kerstattentie krijgt iedereen weer een
amaryllis.
De Koffieochtend houdt zijn eigen kerstmorgen op de laatste dinsdag voor kerst. Ook dit is
een geslaagd samenzijn.
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. Via bezoeken in de wijk en flyers worden mensen op de maaltijd gewezen. De
maaltijd is samenbindend en gemeenschapsvormend in de wijk.
Taal-/conversatielessen
Sinds 2013 is er een samenwerking tussen Het Anker Charlois en het project Samenwerking
met betrekking tot het aanbieden van taallessen en ook in 2017 worden er wekelijkse lessen
aangeboden. Zowel aan de Carnisselaan als in het Portlandzalencentrum worden taal- en
conversatielessen gegeven. Het is belangrijk dat nieuwe burgers van Rotterdam de
Nederlandse taal leert beheersen. Aan het eind van 2017 stoppen de taallessen die
aangeboden worden vanuit Het Anker Charlois.
Er zijn in totaal vier taalcoaches. In het gebouw aan de Carnisselaan waren er elke week op
donderdagochtend taallessen voor individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen van
hetzelfde niveau. De cursisten komen trouw iedere week. Johan Tinke, die bij Het Anker zijn
diensten aanbiedt, heeft in het Portland Zalencentrum een grotere groep Poolse cursisten.
Het gaat vooral om de allereerste beginselen van de Nederlandse taal op te doen. Voorts
vindt er ondersteuning plaats bij het invullen van formulieren en krijgt men advies om sociale
problemen aan te pakken en op te lossen. De cursisten worden ook klaargestoomd om als
vervolgopleiding deel te nemen aan officiële taalcursussen van het Albeda, Zadkine of de
Rotterdamse Bibliotheek.
De deelnemers betalen €1,00 per les van één á twee uur. Er wordt gebruik gemaakt van
eigen materiaal en van ondersteunend materiaal van Taal voor het Leven en het
zogenaamde Groene Boek van de Delftse Methode.
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Algemene zaken
Bestuur
Op 1 januari 2017 bestaat het bestuur uit:
Dhr. M.A. Ouwens, voorzitter
Mw. C. Huttinga-Hoogendijk, secretaris
Dhr. P.R. Herwig, penningmeester
Dhr. W. Kuijkhoven, lid
Mw. G. den Hollander, lid
Mw. M. Hubregtse, lid
Voor het bestuur zijn in 2017 twee vacatures. In januari wordt één vacature ingevuld en
treedt Mathilde Hubregtse als bestuurslid aan. De andere vacature wordt eind 2017 vervuld,
maar het nieuwe bestuurslid start pas in 2018. Op de vergadering van 23 oktober neemt
Willem Kuijkhoven na een periode van vier jaar afscheid van et bestuur. We danken hem
voor zijn inbreng, vertegenwoordiging naar de Oude Kerk en kritisch meedenken met alle
onderwerpen die langskomen. Gerda den Hollander neemt zijn taak als vertegenwoordiger
van de Oude Kerk Charlois over.
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 2017 vijf keer vergaderd (30 januari, 10 april, 12 juni, 11
september (stukken per mail verspreid) en 23 oktober).
Verhouding stichtingen Het Anker Charlois en Stichting Jeugdhaven Charlois ’t Anker
Voor het werk in de wijk wordt op 16 december 2016 een nieuwe stichting opgericht:
stichting Het Anker Charlois. Doelstelling en relatie met de kerken wordt in deze statuten
geregeld volgens de huidige missie/visie en afspraken. Stichting Jeugdhaven Charlois ’t
Anker blijft bestaan en gaat functioneren als steunstichting. 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.
Meerjarenbeleidsplan 2017-2021
Op 3 februari is een levendige en interactieve beleidsavond met de medewerkers en
betrokkenen gehouden. Tijdens deze beleidsavond is onder leiding van Nico van Splunter
nagedacht over de activiteiten en inhoud van het werk op de gebieden: kinderwerk,
volwassenenwerk en bestuurlijke activiteiten. De uitkomsten van deze avond dienen als input
voor
het
nieuwe
meerjarenbeleidsplan
2017-2021.
Tijdens
verschillende
bestuursvergaderingen zijn conceptversies besproken met Nico van Splunter en ook alle
aanwezigen van de beleidsavond hebben de gelegenheid gehad te reageren. Op de
vergadering van 23 oktober is de conceptversie vastgesteld, waarna alleen tekstuele
opmerkingen gewijzigd moesten worden. Op de nieuwjaarsreceptie op 13-1-2018 wordt het
nieuwe meerjarenbeleidsplan, getiteld “VerANKERd in Rotterdam -Charlois” in druk
gepresenteerd.
Project ‘een veilige haven!’
Begin 2017 hebben we besloten om projectmatiger te gaan werken, wat betreft geldwerving
en inhoudelijke focus. Op deze manier hebben we ook meer mogelijkheden om financiële
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middelen aan te vragen. Transmissie, een bureau voor fondswerving, heeft van ons de
opdracht gekregen om een projectplan te schrijven voor het schooljaar 2017-2018. Middels
het verzamelen van documenten, interviewen van mensen en feedback rondes hebben zij
input verzameld voor het projectplan, dat de titel heeft ‘een veilige haven!’.
Middels dit projectplan hebben we in het voorjaar bij drie fondsen (SICO, Sint Laurensfonds
en een anoniem fonds) in totaal 37.500 euro opgehaald, wat ons de mogelijkheid geeft om
het project uit te voeren.
Om te werken aan een veilige omgeving bij Het Anker Charlois, vinden we het belangrijk dat
vertrouwde gezichten leidinggeven aan de clubs. Daarom hebben we in het kader van het
project ‘een veilige haven’ een kinderwerker aangenomen voor 8 uur per week. Zij leidt
verschillende clubs en organiseert het tienerweekend. Verder investeren we in relaties met
kinderen, jongeren, hun ouders en senioren door huisbezoeken, kleinschalige clubs en
ontmoetingen.
Personeel
Begin 2017 is Eline Ditsele als betaalde coördinator in vaste dienst gekomen bij Het Anker
Charlois, nadat ze een periode is gedetacheerd vanuit Operatie Mobilisatie. Zij heeft een
contract voor 20 uur in de week.
In het kader van het project ‘Een veilige haven’ komt Sandra Smitsman per 1 oktober in
dienst als kinderwerker. Zij heeft een jaarcontract voor 8 uur per week. Haar vaste taken zijn
de maandagmiddagclub, de meidenclub en tienerweekend. Ook zal ze meegaan op het
kinderkamp.
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 2017 blijft de groep medewerkers constant,
hoewel we vooral voor het clubwerk steeds op zoek zijn naar nieuwe mensen. Voor de
maandagmiddagclub zijn er drie vrijwilligers die maar een korte tijd blijven. Er is geen
continuïteit, wat we uiteindelijk met een betaalde kinderwerker hebben opgelost vanaf
oktober 2017. We nemen weer afscheid van medewerkers, maar er komen ook nieuwe
medewerkers bij. Zij zijn via het directe netwerk geworven. Het vinden van vrijwilligers vormt
een constante noodzaak in 2017.
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De projectmedewerkers zijn zeer verbonden aan de activiteit waar zij vrijwillig aan
meewerken. Dit geld zeker ook voor de kampleiding en VakantieBijbelClub leiding. De
vrijwilligers zijn verdeeld in twee teams, namelijk Jeugdwerk en Volwassenenwerk. Het
eerste team valt direct onder de coördinator kinderwerk. In het clubwerk wordt
leidinggegeven door Corrie Copier, Sandra van Eeden-Petersman, Pieter Visser (tot de
zomervakantie), Jeroen de Waal, Eva van Woerkom, Sicilia Bijleveld.
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. Na de zomervakantie is Jeroen de Waal bij
alle wekelijkse kinderactiviteiten als vrijwillige medewerker actief en vervult hiermee een
belangrijke rol als het gaat om de organisatie van de club en de creatieve verwerking.
Ook in 2017 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. Vanaf september 2017
organiseren we regelmatig een koffieochtend voor moeders op woensdagmorgen, waar
Corrie de leiding over heeft.
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. Hij geeft ook de taallessen, waarmee hij
eind 2017 stopt.
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 vrijwilliger.
Op zaterdagmiddag 14 januari 2017 organiseert het bestuur de nieuwjaarreceptie. Vele
medewerkers en oud-medewerkers en relaties ontmoeten elkaar. Kirsten houdt de
nieuwjaarstoespraak met een overzicht van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen Het
Anker.
Stagiaires
Het Anker heeft een erkenning voor de opleidingen:
Dienstverlening
en
Sociaal
Culturele
Vorming
bij
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Sociaal Maatschappelijke
Samenwerkingsorganisatie

Ook in 2017 onderhoudt de coördinator contact met dhr. J. Verschoor, docent van het
Hoornbeeck College. In 2017 hebben vier studenten van het Hoornbeeck geholpen bij een
activiteit.
Medewerkersbeleid
In 2017 wordt een formulier ontwikkeld om nieuwe medewerkers in te schrijven als
medewerker bij Het Anker Charlois. Ook wordt een erkenning aangevraagd om een
Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Omdat wij een stichting zijn zonder winstoogmerk
kunnen wij gratis een VOG aanvragen voor onze medewerkers in het kinderwerk.
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Gebouwen
Het Anker Charlois heeft als
uitvalbasis twee gebouwen in de
wijk. Het gaat om Carnisselaan
40b en Mezenstraat 4, die beiden
worden gehuurd.
De Carnisselaan krijgt op 9 juni
2017 een nieuwe eigenaar: Domos
B.V. Een passend huurcontract
wordt afgesloten. Zij beginnen in
de
zomervakantie
met
een
grootscheepse verbouwing, die tot
de
kerstvakantie
duurt.
De
clubruimte van Het Anker Charlois
krijgt een cv-ketel, kunststof
kozijnen en het vochtprobleem
wordt aangepakt. Op de bovenverdiepingen worden twee appartementen gerealiseerd,
waarbij onze voorzitter intensief zijn diensten verleent als architect.
Geldwerving
Transmissie, een bureau voor fondswerving, heeft eind 2016 van ons de opdracht gekregen
om een projectplan te schrijven voor het schooljaar 2017-2018. Middels het verzamelen van
documenten, interviewen van mensen en feedback rondes hebben zij input verzameld voor
het projectplan: ‘een veilige haven!’. Dit projectplan is uitgekomen op 9 maart 2017.
Fondsen en stichtingen
Aan de hand van dit projectplan is in het voorjaar bij drie fondsen (SIOC, Sint Laurensfonds
en een anonieme stichting) in totaal € 37.500 opgehaald, wat ons de mogelijkheid geeft om
het project uit te voeren. Hiervan is € 15.000 toegedeeld aan 2017 en € 22.500 aan 2018.
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 € 400.
Kerken en diaconieën
In zowel de Protestantse gemeente Barendrecht als de Protestantse gemeente RotterdamZuid wordt in 2017 voor Het Anker Charlois (diaconaal) gecollecteerd. Van de diaconie
Barendrecht ontvangen we € 580 en van de Diaconie Rotterdam-Zuid € 957.
In 2017 maken verder de volgende diaconieën een gift over: € 2.500 van de Protestantse
gemeente Rotterdam-Noordrand, € 637 van de Hervormde gemeente Strijen en € 489 van
de Nederlands Hervormde Kerk Numansdorp. Van de Christelijke gemeente Rotterdam
ontvangen we een gift van € 200.
De diaconie van onze eigen Wijkgemeente
Charlois sponsort in 2017 vijf kinderen voor het
kinderkamp voor € 500.
Van Kerk in Actie (KiA) ontvangen we een
bijdrage van € 8.000. Van het Project
Samenwerking PgRZ ontvangen we een
bijdrage van € 1.000 ten behoeve van de
VakantieBijbelClub.
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Acties
Op 4 februari organiseert het Apostolisch Genootschap een verkoopdag in ’t Ankergebouw.
Hun voorganger Jan Verhoeven overhandigt op 10 februari een cheque van €430 aan onze
medewerkers ten behoeve van het kinderkamp.
De boodschappenactie ten behoeve van het kampwerk wordt dit jaar georganiseerd door
Joke van der Gaauw en heeft een opbrengst van € 809. Gerda den Hollander en Maarten
Ouwens staan op de kerstmarkt van de Oude Kerk met de welbekende muizenpiramide en
halen een opbrengst binnen van € 113.
Kerken
Het Anker Charlois is in 1954 opgericht vanuit de Gereformeerde Kerk Charlois en is
verbonden met de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid (PgRZ), wijkgemeente Charlois.
Het bestuur heeft contact met de voorzitter van de wijkkerkenraad Charlois. De
samenwerkingsagenda met de Oude Kerk (wijkgemeente Charlois) wordt besproken, zie
verderop. Van de diaconie van de PgRZ en Oude kerk ontvangen we directe financiële
steun. Op 26 januari 2017 bezoeken Maarten Ouwens en Paul Herwig de jaarvergadering
van de diaconie van de PgRZ. Eline neemt deel aan de missionaire raad van de PgRZ,
welke twee bijeenkomsten heeft gehad in 2017. Het Anker Charlois is aanwezig bij de
opening van Seinpost Slinge en Eline heeft naar aanleiding daarvan contact met Dick van
den Boogaart. Samen met de kinderwerker van De Bron organiseert Eline het kinderwerkers
overleg voor alle kinderwerkers uit Rotterdam. Ook de kinderwerker van Seinpost Slinge sluit
aan.
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 2017 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 bezoeken de nieuwjaarsreceptie van het Apostolisch Genootschap en onderhouden met
hen een goed contact. Op 4 februari organiseert het Apostolisch Genootschap een
verkoopdag, waarvan de opbrengst bestemd is voor het kinderkamp. Op 5 november heeft
Eline een presentatie gegeven over het kinderkamp bij het Apostolisch Genootschap.
Maarten Ouwens schrijft in oktober het artikel “Het Anker, buur en huurder” voor het
boekwerk van het AG ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van hun nieuwe
gebouw “De Basis” op 3 december.
Verbinding Oude Kerk, Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid, wijkgemeente Charlois
In februari 2017 bezoeken Kirsten Huttinga en Eline Ditsele de kerkenraadsvergadering en
evalueren de activiteiten die we in 2016 met elkaar hebben gedaan. Vervolgens maken we
afspraken voor 2017, welke worden vastgelegd in een samenwerkingsagenda.
De gezinsdienst is op zondag 18 juni voor het eerst georganiseerd. Het thema was: “alles is
familie”.
Op zaterdag 17 december is Het Anker vertegenwoordigd op de Kerstmarkt in de Oude Kerk
met de muizenpiramide. De dag erna, zondag 18 december vieren we gezamenlijk het
kinderkerstfeest. Zie bij de kinderactiviteiten. De kosten worden gedeeld door de Oude Kerk
en Het Anker Charlois. De kinderen van de clubs hebben ook meegewerkt aan de
kerstviering in Waelestein op 21 december.
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Relatiebeheer
In 2017 zijn er met netwerkpartners gesprekken geweest, namelijk met Bewonersorganisatie
Carnisse – BOC, Huis van Carnisse, de Speeltuin, Thuis op Straat (Latif Ozil) en Thuis in
West. Eline bezoekt elke zes weken het afstemmingsoverleg dat georganiseerd wordt vanuit
de gemeente door Ilona den Otter. Hierdoor is afstemming welke activiteiten wie aanbiedt in
de wijk en er is een grote groep organisaties in dit overleg aanwezig. Helaas was het laatste
afstemmingsoverleg in maart, daarna is er door personeelsgebrek bij de gemeente geen
overleg meer geweest. We werken samen met Samen010 voor Sint voor Kint.
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.
De website www.hetankercharlois.nl wordt in 2017 aangepast aan de huidige informatie. Ook
wordt facebook weer getoond op de website, zodat de website altijd actueel is. Sinds
november is er een nieuwe webdesigner die flyers ontwerpt voor de activiteiten.
Voor de leden is er zes-wekelijkse het clubblad De Ankerketting waarin informatie vanuit de
clubs en het bestuur wordt opgenomen. De medewerkers ontvangen zes keer per jaar Ons
Nieuws (digitaal) na afloop van de bestuursvergaderingen. In 2017 wordt Ankernieuws weer
opgestart en verschijnt drie keer. Deze nieuwsbrief 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.

17

