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Inleiding
2017 was voor Ark Haarlem het jaar van Arkhuis Pelletier, dat in dit jaar beschikbaar kwam, opgeknapt is
en door vier leden van de gemeenschap is betrokken.
Daarnaast is 2017 het eerste volledige werkjaar van Werkplaats De Ark, het derde jaar van Tuinderij De
Ark en het jaar van de Internationale federatie in Belfast. In 2017 werden belangrijke stappen gezet in
het proces van de herontwikkeling van het landgoed Dennenheuvel, vond er een proces van gemeenschappelijke onderscheiding plaats in verband met het benoemen van een gemeenschapsverantwoordelijke en coördinatoren en ging een aantal kernactiviteiten van de gemeenschap continu voort, waaronder
natuurlijk het wekelijkse moment van vieren, bezinnen en ontmoeten.
In dit verslag beogen we u een goed beeld te geven van de activiteiten en resultaten van onze gemeenschap en stichting.

Enkele kengetallen over 2017
Bestuursleden:
Kernleden van de gemeenschap:
# vergaderingen van de gemeenschap:
Bezoekers van de weeksluiting, gemiddeld:
Waarvan gasten, gemiddeld:
Bezoekers van de Open Huiskamer, gemiddeld:
Waarvan mensen met een verstandelijke
beperking (en familie), gemiddeld:
Deelnemers van de Werkplaats, totaal:
Oogstdeelnemers:
Vaste vrijwilligers op de Tuinderij:
Bezoekers gemeenschapsmiddagen, gem.
Abonnees op de nieuwsbrief:
Donateurs:
Gastgebruikers van de Grote Kapel:

5
18
12
12
4
12
8
6
55
12
40
550
25
10
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# bestuursvergaderingen:

8

# coördinerend overleg:
# weeksluitingen:

12
52

# Open huiskamers:

21

# weken oogst:

30

# gemeenschapsmiddagen:
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1. Voorgeschiedenis
Vanaf 2012 is een aantal initiatiefnemers actief om in de regio Kennemerland een Arkgemeenschap op te
richten. Tot 2015 gebeurde dit formeel onder de vlag van de Stichting Linking People. De groep initiatiefnemers groeide gestaag, evenals het aantal activiteiten. Daarom is in 2014 besloten tot het oprichten
van de Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem. In 2015 hebben de kandidaat-bestuursleden zich gebogen over de doelstellingen en statuten van de stichting, die op 28 oktober 2015 zijn getekend.
Momenteel bestaat het bestuur uit de heren Tony Jansen (voorzitter), Ben Tack (penningmeester), Jan
Kroft, Bert Schumacher (vanaf februari 2018) en mevrouw Annemiek Verhaar. Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
In 2017 is het bestuur acht keer in vergadering bij elkaar gekomen. Daarnaast hebben afvaardigingen van
het bestuur een aantal keer deelgenomen aan een bestuurlijk overleg met de partners in de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. De voorzitter was ook aanwezig bij een ontmoeting met het internationale leadership van de federatie van L’Arche, die in februari 2017 voor overleg bijeen waren in Den
Haag.

2. Samenwerking en partners
De Arkgemeenschap Haarlem is aangesloten bij de federatie van Arkgemeenschappen, L’Arche. Ark Haarlem heeft de status van project. De regioverantwoordelijke van L’Arche voor Vlaanderen en Nederland,
de heer Johan Roose, begeleidt ons project. Hij heeft de gemeenschap in 2017 meerdere malen bezocht
om leden van de gemeenschap te consulteren en voeling te houden met het project en de voortgang
daarvan. De regioverantwoordelijke heeft maandelijks een telefonisch of skype-overleg met de gemeenschapsverantwoordelijke. De verantwoordelijke van de vijf Arkgemeenschappen in de regio Vlaanderen
en Nederland komen drie maal per jaar samen met de gemeenschapsverantwoordelijke, voor overleg
over zaken van gezamenlijk belang.
Samen met de congregatie van de Zusters van Liefde van De Goede Herder en GroenRood Vastgoed is
Ark Haarlem partner in de herontwikkeling van het landgoed Dennenheuvel. Dit is overeen gekomen en
vastgelegd in een Letter of understanding, d.d. 7 december 2014. Leden van de gemeenschap hebben
geregeld formeel en informeel overleg met de partners. Op bestuurlijk niveau is er ook regulier overleg
ingesteld. In 2017 is de samenwerking met de partners verder verstevigd, door middel van een formele
Samenwerkingsovereenkomst (juli 2017).
Werkplaats en Tuinderij De Ark zijn aangesloten bij de stichting Landzijde, het centrale loket voor landbouw, zorg en welzijn in Noord Holland. In de zomer van 2017 is de werkplaats geauditeerd door de Federatie Landbouw en Zorg. De kwaliteit van zorg van onze werkplaats en tuinderij is door de federatie als
goed beoordeeld (juli 2017).
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3. De Arkgemeenschap
De Arkgemeenschap kent geen formeel lidmaatschap. De gemeenschap telt een stabiele groep van ca.
achttien mensen die met grote regelmaat bij elkaar komen, zich (volop) inzetten voor de activiteiten en
ontwikkeling van de gemeenschap en wiens inbreng en mening telt bij de besluitvorming over de koers
van de gemeenschap. In 2016 en 2017 hebben zij onder meer hun inbreng gehad in het opstellen van het
Ondernemingsplan van Ark Haarlem (juli 2017). Deze ‘kernleden’ zijn in 2017 zo’n twaalf keer bij elkaar
gekomen in een ‘uitgebreide gemeenschapsraad’, een vorm van overleg waarbij ieder z’n zegje kan doen
over vraagstukken en thema’s die (dringend) aan de orde zijn en waar nog beleid of visie op ontwikkeld
moet worden. Naast het ondernemingsplan vormt het mandaat voor de gemeenschap (uit 2015) de leidraad voor het beleid en de uitwerking daarvan in de praktijk.
Ook voor 2017 geldt dat alle leden van de gemeenschap vrijwilligers zijn en niemand een financiële beloning ontvangt, met uitzondering van de zorgtuinder.
De coördinatie van alle werkzaamheden en activiteiten ligt bij het ‘coördinerend overleg’, dat in 2017 uit
drie mensen bestond en met grote regelmaat overlegt over de dagelijkse zaken en vraagstukken. Ieder
van hen heeft een eigen aandachtsgebied. Vanuit het coördinerend overleg houden Zeger Woudenberg
en Marc Wopereis contact met het bestuur, met de regio Vlaanderen en Nederland en met de partners
in de herontwikkeling. Zij zijn betrokken bij het opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen,
wonen deze vergaderingen ook bij en vormen de trait d’union tussen bestuur en gemeenschap, partners
en gemeenschap en de regio en de gemeenschap.
In 2017 heeft de gemeenschap met begeleiding van de regioverantwoordelijke en deels volgens de binnen L’Arche gangbare werkwijze uit haar midden een gemeenschapsverantwoordelijke, een coördinator
voor de herontwikkeling en een coördinator voor de spiritualiteit gekozen. In december 2017 zijn zij door
de gemeenschap bevestigd in hun rol.
Voor deze drie rollen en voor de rol van coördinator voor het wonen en coördinator voor het werken,
zijn eerst (voorlopige) rolomschrijvingen opgesteld. Het is de gemeenschap niet gelukt om mensen te
vinden die de laatstgenoemde twee rollen op zich willen en kunnen nemen. Mogelijk omdat van deze
coördinatoren veel kennis, kunde, tijd en verantwoordelijkheid gevraagd wordt, terwijl daar nog geen
financiële compensatie tegenover staat. Volgens plan kunnen de gemeenschapsverantwoordelijke en de
coördinatoren tezijnertijd een beloning krijgen, n.l. als er een aantal huisgenoten met zorgbudget in het
huis en deelnemers met een zorgbudget in de werkplaats zijn opgenomen. Tot die tijd zijn alle functies
onbezoldigd, tenzij fondsen die in 2017 zijn aangeschreven voor startsubsidies ons hier in tegemoet komen.
Voorlopig zijn de taken en verantwoordelijkheden van de coördinatoren voor het wonen en het werken
op een rijtje gezet en (deels) verdeeld over verschillende mensen en de gemeenschapsverantwoordelijke.
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Naast de bovengenoemde kernleden van de gemeenschap zijn van groot belang:
- de circa twaalf mensen die regelmatig naar de Open Huiskamer van De Ark komen voor een ontspannen middag (zie p. 7). Een aantal van hen heeft een verstandelijke beperking en is een mogelijke huisgenoot of deelnemer van de werkplaats.
- de zes mensen die als deelnemer werken of hebben gewerkt in de werkplaats en tuinderij (zie: p. 7).
- de twaalf mensen die als vrijwilliger mee werken op de tuin, zonder hen zou het niet gaan. Zij hebben doorgaans wel veel sympathie voor de overige activiteiten van de Arkgemeenschap, maar doen
daar in beperkte mate of niet aan mee.
- de vele mensen die ons een enkele keer of iets vaker bezoeken tijdens de vrijdagse weeksluiting.
- de tientallen mensen die ons volgen via onze nieuwsbrieven en andere media, de gemeenschapsmiddagen bezoeken en ons project (financieel) steunen.
- de verschillende organisaties (zangkoren, zorginstellingen, e.d.) die als gastgroep gebruik maken van
de grote kapel van het klooster en daarvoor donaties doen aan het project van De Ark.
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4. Doelstelling en activiteiten
Het doel van de Stichting is: (initiatieven ontwikkelen ten aanzien van) het stichten, beheren en in stand
houden van een gemeenschap in de regio Haarlem waar mensen met en zonder verstandelijke beperking
samen wonen, samen werken en samen optrekken; zomede alles te doen wat daartoe wenselijk of bevorderlijk is, in de ruimste zin van het woord.
Om dit doel te realiseren heeft de gemeenschap de volgende activiteiten ondernomen. We onderscheiden activiteiten op het gebied van Wonen, Werken, Gemeenschap en spiritualiteit, Herontwikkeling en
Organisatie.
4.1 Wonen
Ark Haarlem mag sinds 2014 gebruik maken van een aantal ruimtes van voormalig klooster Euphrasia
aan de Dennenweg in Bloemendaal: een huiskamer, het oratorium, een kantoorruimte, werkruimtes in
het souterrain en de grote kapel. De congregatie stelt deze ruimtes om niet ter beschikking aan De Ark,
totdat Euphrasia zal worden gesloopt t.b.v. nieuwbouw op het landgoed Dennenheuvel. De ruimtes zijn
niet geschikt als huis voor De Ark.
Begin 2017 werd duidelijk dat een ander pand van het klooster, huize Pelletier aan de Krommelaan, ook
gelegen op het landgoed Dennenheuvel in de loop van het jaar beschikbaar zou komen. De Zusters van
de Goede Herder geven het pand in gebruik aan De Ark tot dat de nieuwbouw op Dennenheuvel is gerealiseerd. Met andere woorden: Ark Haarlem kan in de loop van 2017 van start met haar eerste woonhuis. In juli 2017 leggen de partners van de herontwikkeling dit vast in een gebruiksovereenkomst.
Op 1 augustus vindt de sleuteloverdracht plaats. Vanaf dan wordt er met vereende krachten gewerkt om
het huis en de tuin leeg te halen, schoon te maken, comfortabel en aantrekkelijk te maken en ook zo
milieuvriendelijk en betaalbaar als mogelijk is. De (aanstaande) bewoners van het huis en andere leden
van de gemeenschap steken er vele dagen werk in, ondersteund door een aannemer en mede mogelijk
gemaakt met geld van sponsors (particulieren en kerken). Waarvoor onze hartelijke dank.
Namens de Arkgemeenschap gaan er vier mensen wonen in Pelletier, twee vrouwen en twee mannen. Zij
zijn bereid om hun vorige huis en leven te verruilen voor dit avontuur, waarin nog plaats is voor maximaal vijf huisgenoten met een verstandelijke beperking. Eén van de kamers wordt in deeltijd bewoond
door de gemeenschapsverantwoordelijke en is bovendien beschikbaar als logeerkamer. Dat dit met name in sociaal, intermenselijk opzicht een avontuur is behoeft geen toelichting. De vijf bewoners zijn
daarom een proces van geleide intervisie gestart en hebben stages en werkbezoeken aan Arkhuizen in
het buitenland gepland. Het streven is dat deze mensen een goede basis vormen, die in staat is om nog
een aantal (zorgbehoevende) huisgenoten op te nemen.
Voor de huidige bewoners is een gebruiksovereenkomst opgesteld en er is een procedure ontworpen
voor tussentijds evalueren en het al dan niet voortzetten van de overeenkomst. Om dat goed te kunnen
doen moet in 2018 duidelijk(er) worden wat er van de huisgenoten wordt verwacht: welke taken, inzet in
dagdelen, houding en/of resultaten. 2018 zal verder in het teken staan van het zoeken van contact met
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mensen met een verstandelijke beperking die mogelijk willen komen wonen, het opbouwen van relaties
met deze mensen en hun verwanten en het daadwerkelijk onthalen van nieuwe huisgenoten.
Mede voor dit doel hebben we de Open Huiskamers, waar we in januari 2016 mee zijn begonnen, in
2017 voortgezet. Twee keer per maand staat onze huiskamer in Euphrasia open voor een ontspannen
middag, met name voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze formule voldoet duidelijk aan
een behoefte, een behoefte aan ontmoeting en gezelligheid. In 2017 zijn er éénentwintig open huiskamermiddagen geweest, die gemiddeld door ca. acht gasten en drie of vier leden van de gemeenschap
werden bezocht.
De verwachting is dat de Open Huiskamer in de loop van 2018 zal worden verplaatst naar Arkhuis Pelletier.

4.2 Werken – Tuinderij De Ark
Tuinderij De Ark mag sinds 2015 om niet gebruik maken van 0,6 ha. tuinbouwgrond van de congregatie
op het landgoed Dennenheuvel. In 2017 is daar nog wat bij gekomen vanwege het vertrek van particuliere tuinders, al dan niet aangesloten bij de ‘Dahliavereniging’.
Tuinderij De Ark is een zelfoogsttuin die jaarlijks ‘oogstaandelen’ verkoopt aan particulieren in de buurt
of regio. De aandeelhouders of oogstdeelnemers kunnen gedurende het seizoen wekelijks verse groenten komen oogsten. Verder hebben zij inspraak in de plannen en activiteiten van de tuinderij. Van de
oogstdeelnemers verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan het werk van de tuinder en vaste vrijwilligers. Bij de start van het seizoen hebben we de oogstdeelnemers laten weten dat we in 2017 een
grotere bijdrage in de werkzaamheden op de tuin van hen verwachten dan de voorgaande jaren. Het
aantal deelnemers nam in 2017, waarschijnlijk mede hierdoor, licht af naar ruim vijftig. De betrokkenheid
van deze deelnemers was echter groter en daarmee voldoet de tuinderij meer aan de uitgangspunten
van een zelfoogsttuin.
Het was een goed oogstjaar. In 2017 heeft de tuinderij gedurende ongeveer dertig weken verse biologische groenten, tuinkruiden en eetbare bloemen kunnen leveren aan haar aandeelhouders. Daarnaast
heeft de tuinderij groenten en eetbare bloemen geleverd aan een restaurant in Bloemendaal.
2017 was ook een mooi jaar voor de bloementuin. In de losse verkoop is er voor circa € 700 aan bloemen
verkocht.
Gedurende het jaar leveren de mensen van de tuinderij een (bescheiden) bijdrage aan het onderhoud
van het bos van Dennenheuvel. In 2017 hebben we daardoor voor ca. € 500 aan haardhout kunnen verkopen.
Ten behoeve van de tuinderij maakt de Arkgemeenschap gebruik van een gekwalificeerde zorgtuinder.
Mede via deze constructie zijn Tuinderij en Werkplaats De Ark als zorgtuinderij aangesloten bij Landzijde,
het loket voor landbouw en zorg in Noord Holland. Mensen met een verstandelijke beperking (of dementie) kunnen bij onze werkplaats terecht voor dagbesteding en zinvol werk, dat geheel of gedeeltelijk
7
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plaats vindt op de tuinderij en in het bos. De kwaliteit van zorg is gegarandeerd middels het kwaliteitssysteem dat door Landzijde wordt gehanteerd.
Voor mensen die via Landzijde bij Werkplaats en Tuinderij De Ark aan het werk zijn ontvangt De Ark dagbestedingsgelden. Van deze gelden kan De Arkgemeenschap aan de tuinder een financiële vergoeding
betalen voor zijn werkzaamheden.
De tuinderij kan niet zonder de inzet van een aantal vaste vrijwilligers uit de buurt. In 2017 waren er gemiddeld circa twaalf vrijwilligers actief op de tuin. Enkelen gedurende het gehele jaar, anderen alleen in
het seizoen. Enkelen voor één dagdeel of dag, anderen voor meerdere dagdelen per week.
Ook de tuinman in dienst van het klooster draagt een steentje bij aan het werk op de tuin.
Er wordt gemiddeld drie dagen per week op de tuinderij gewerkt. Op deze dagen zorgen de medewerkers van de tuinderij voor koffie, thee en een lunch. In de zomer is dit jaar voor het eerst ook enkele malen in de avond op de tuin gewerkt. Nieuw in 2017 waren de zgn. ‘keetdiensten’: openstelling van de tuin
voor oogsters onder het toeziend oog en met de helpende hand van vrijwilligers of oogstdeelnemers die
zich hiervoor opgegeven hadden.
Het oogstseizoen werd dit jaar afgesloten met een feestavond voor de vrijwilligers, de deelnemers van
de werkplaats en hun familie, de bezoekers van de open huiskamers, en de leden van de gemeenschap.
Alle betrokkenen bij de tuinderij ontvangen (gedurende het seizoen) wekelijks een digitale nieuwsbrief
met ‘oogstberichten’.

Werken – Werkplaats De Ark
Dit jaar was het eerste volledige jaar van de Werkplaats naast en in samenwerking met de Tuinderij.
Omdat enkel de tuinderij niet aantrekkelijk genoeg en voor de meeste mensen met een verstandelijke
beperking ook niet haalbaar is, zeker niet zonder een fatsoenlijk onderkomen op de tuin zelf, is eind
2016 besloten om in het souterrain van Euphrasia een werkplaats in te richten. In deze werkplaats worden de deelnemers welkom geheten, wordt de dag gezamenlijk gestart, worden de binnen- en buiten-,
ochtend- en middagactiviteiten verdeeld, wordt geluncht en wordt de dag gezamenlijk afgesloten. In het
afgelopen jaar zijn er manieren van werken en samenwerken met de tuinderij ontwikkeld en uitgeprobeerd, is de ruimte geschikt gemaakt, zijn er begeleiders ingepland, afspraken gemaakt met Landzijde en
met de tuinderij en is er ook daadwerkelijk met enkele deelnemers gewerkt.
In 2017 is gedurende heel het jaar één deelnemer twee dagen per week voltijds actief geweest in de
tuinderij. Daarnaast is er een deelnemer geweest die deels in tuin en bos en deels in de werkplaats actief
was. Deze jongeman is eind 2017 verhuisd naar het oosten van het land. In de loop van het jaar hebben
we nog ’n deelnemer kunnen ontvangen, die nu één dag per week actief is in de werkplaats. Uitbreiding
van het aantal dagen is voor hem zeker een optie, hij heeft het goed naar zijn zin. Daarnaast hebben nog
drie mensen de weg naar de Werkplaats en tuinderij gevonden. Zij hebben ook enige tijd meegedraaid.
Om uiteenlopende redenen is dat niet voortgezet.
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Ondanks (enige) wervende activiteiten en het aanspreken van relaties is het tot nu toe gebleven bij deze
kleine groep pioniers. Dat is te weinig om aantrekkelijk te zijn, om kwaliteit te kunnen leveren en om
rendabel te zijn. Om beter uit de startblokken te komen en voort te kunnen bestaan zal zowel het aantal
deelnemers als het aantal openingsdagen in 2018 omhoog moeten.
4.3 Ark internationaal
In het afgelopen jaar waren er twee evenementen van de internationale federatie waarbij Ark Haarlem
present was.
In februari was het voltallig leadership en de staf van de federatie gedurende enkele dagen in vergadering bijeen in Den Haag. Medewerkers van Ark Gouda en Ark Haarlem hebben een bijdrage geleverd aan
de hosting van ongeveer veertig mensen in het klooster van de broeders van Sint Jan. Bovendien hebben
we samen een gebedsviering gehouden met het leadership, met leden van Ark Gouda en met leden van
Ark Haarlem (met en zonder verstandelijke beperking). Er waren ook enkele gemeenschapsleden uit
Antwerpen bij aanwezig. Tijdens de maaltijd konden Ark Gouda en Ark Haarlem zich presenteren aan de
internationale federatie, die mede om deze reden naar Den Haag was gekomen, en was er gelegenheid
om verder kennis te maken.
Van 20 tot 27 juni stond de vijfjaarlijkse federation assembly in Belfast op de kalender. Vanuit de hele
wereld kwamen ruim vijfhonderd mensen samen, waarvan zeker 150 met een verstandelijke beperking,
om in te stemmen met het verslag van de aftredende international leaders en van de internationale raad
van toezicht, om te stemmen voor een nieuw leiderschapsteam en om goedkeuring te geven aan de
plannen van dit nieuwe team. Daarnaast werden gemeenschappen met de project-status formeel bevorderd tot ‘gemeenschap-op-proef’ en ‘gemeenschappen-op-proef’ tot ‘bevestigde gemeenschappen’. Er
waren tientallen presentaties en workshops, uitstapjes, religieuze bijeenkomsten, maaltijden, reünies en
ontmoetingen en een feestavond. Op een uitermate hartelijke en vlekkeloze wijze georganiseerd en
vorm gegeven, door leden en vrijwilligers van L’Arche Belfast, Ireland en UK en stafleden van de federatie.
Namens onze gemeenschap kon Marc Wopereis deelnemen aan dit evenement. Om zichtbaar aanwezig
te zijn en ons te representeren in dit gezelschap heeft de gemeenschap hem een mantel aangetrokken,
die de ontstaansgeschiedenis van Ark Haarlem kan uitbeelden. Voor Marc was deze week bijzonder inspirerend.
Op regionaal niveau was er in september de Regiodag voor alle leden en vrienden van de Arkgemeenschappen in Gouda, Antwerpen, Gent, Brugge en Haarlem. Op deze regiodag werd uitgebreid stil gestaan
bij wat er in Belfast is gepresenteerd. Ark Haarlem was hier met een groep van acht mensen mooi vertegenwoordigd tussen 135 Arkers uit Vlaanderen en Nederland.
In de loop van 2017 hebben vertegenwoordigers van de vijf gemeenschappen met elkaar onderscheiden
welk nieuw mandaat zij willen geven aan hun regioverantwoordelijke. Dit mandaat is in januari 2018 aan
9
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een bescheiden groep mensen van de verschillende gemeenschappen gepresenteerd, waarbij meteen
werd gevierd dat Johan Roose dit mandaat heeft geaccepteerd en aan wil blijven als regioverantwoordelijke.
4.4 Gemeenschap en spiritualiteit
Een Arkgemeenschap is een vierende en religieuze/spirituele gemeenschap. Dit komt op verschillende
manieren tot uiting.
Iedere vrijdagmiddag is er een weeksluiting in het oratorium van Euphrasia. Gemiddeld komen daar zo’n
tien à twaalf leden van de gemeenschap naar toe, voor bezinning, zang en gebed. Vaak zijn hier ook gasten van buiten de gemeenschap en soms van andere Arkgemeenschappen bij aanwezig.
Aansluitend wordt er iets gedronken, is er een eenvoudige maaltijd en wordt er nagepraat bij de koffie.
Gemeenschapsleden en bezoekers betalen een vrijwillige bijdrage aan de kosten hiervan.
Twee keer per jaar wordt er een gemeenschapsmiddag georganiseerd in de ruimtes van Euphrasia. In
2017 was dat op 18 juni en 17 december. Deze middagen worden bezocht door ongeveer veertig ‘supporters’ van De Ark. Zij worden bijgepraat, doen mee aan enkele activiteiten en hebben een viering met
elkaar. In juni werd Marc Wopereis met de mantel van Ark Haarlem op weg gezonden naar Belfast. In
december werden Marc, Zeger Woudenberg en Antje de Wit door de gemeenschap bevestigd in hun
respectievelijke rollen van gemeenschapsverantwoordelijke, coördinator herontwikkeling en coördinator
spiritualiteit.
De bezoekers van de gemeenschapsmiddagen dragen vrijwillig bij in de (geringe) kosten van deze middagen, in pecunia of in natura (taart en cake of hulp).
In april 2017 heeft de Arkgemeenschap samen met de directie van de Zusters de derde Euphrasiadag
georganiseerd, ter herinnering aan Maria Euphrasia Pelletier, de stichteres van de orde. Voor deze gelegenheid hebben we de theatervoorstelling ‘Ode aan Jasper’ naar de Grote Kapel van Euphrasia gehaald.
In deze voorstelling vertelt een vader samen met zijn zoon hoe het voor hem was en is om vader te zijn
van een zoon met een ernstige beperking. Naast de Zusters van De Goede Herder hebben we zo veel
mogelijk collega-instellingen en woonvoorzieningen, ambtenaren, verwijzers, enz. voor deze middag
uitgenodigd. De grote opkomst en de indrukwekkende voorstelling maakten deze middag tot een succes.
Het jaar 2017 werd letterlijk afgesloten met bezoek van Ark Gent. Een groep van circa twaalf mensen
met en zonder verstandelijke beperking heeft een viertal nachten gelogeerd in Arkhuis Pelletier, dat deze
kleine ‘invasie’ goed aan bleek te kunnen.

4.5 Herontwikkeling
In 2017 heeft het participatieproces met betrekking tot de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel
zowel een afronding als een vervolg gekregen. De resultaten van de planontwikkeling en het participatietraject met geïnteresseerden en omwonenden met betrekking tot het huidige bebouwde gebied, het
Stedenbouwkundig Plan voor Landgoed Dennenheuvel, is in de loop van het voorjaar langs verschillende
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gremia gegaan en in juni door de gemeenteraad aangenomen. Dat mooie resultaat werd in juli gevierd,
in het bijzijn van de wethouder, Zusters, belanghebbenden en omwonenden. Wat dit deel van de plannen betreft is vervolgens het voorbereidende werk voor het aanvragen van een bestemmingswijziging
van start gegaan.
Buurtbewoners tekenden echter stevige bezwaren aan tegen enige vorm van bebouwing op het tuinbouwgebied. Het gaat dan om een vorm van accommodatie voor de Tuinderij, de Werkplaats, de Dahliavereniging en mogelijke andere gebruikers van de tuin. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad
het klooster en haar partners opgedragen om voor het tuinbouwgebied een nieuw participatietraject te
organiseren, om de uitkomsten van dit traject mee te nemen in het Stedenbouwkundig Plan en om dit
complete plan vervolgens voor besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.
Dit traject is uitgevoerd in het najaar en de winter van 2017-2018. In deze periode hebben het Klooster,
GroenRood en de investeerder in overleg met De Ark besloten de eventuele ontwikkeling van accommodatie op de tuinderij voor eigen rekening te nemen. De plannen van De Ark om zelf, met eigen middelen
een eigen onderkomen op de tuin te realiseren zijn daarmee van de baan.
In het bestuurlijk overleg met de partners is in 2017 meermalen gesproken over het programma van
wensen en eisen van De Ark met betrekking tot de nieuwbouw, te weten: een Arkhuis, een tweede Arkhuis, een gemeenschapsruimte, en ruimte(s) voor de Werkplaats en Tuinderij. Besluiten hieromtrent zijn
nog niet genomen of aan de orde.
Het bestuur van De Ark heeft aan de partners laten weten niet te verwachten dat de Stichting in staat zal
zijn ruimtes te kopen en uit te gaan van huur.

4.6 Organisatie
Om al het bovengenoemde mogelijk te maken en voort te zetten heeft De Ark gewerkt aan:


PR en communicatie.
- Ark Haarlem heeft een website: www.arkhaarlem.nl en een facebookpagina.
- Er zijn verschillende flyers en posters gemaakt.
- Er zijn enkele digitale nieuwsbrieven verzonden naar 400 - 500 mailadressen.
- Ark Haarlem houdt een adressenbestand van ‘supporters’, professionals en mogelijke geïnteresseerden bij.
- Er zijn verschillende kerkdiensten, evenementen en markten bezocht om daar een lezing te geven, te flyeren of anderszins promotie te maken.
Onder de leden en supporters van de gemeenschap bevinden zich onder meer een vormgever en
een tekstschrijver, die als vriendendienst hun medewerking verlenen aan de PR en communicatie.
In 2017 hebben twee fotografen van het project ‘In the picture’ van de Vrijwilligerscentrale regelmatig foto’s van Ark-activiteiten gemaakt, onder meer voor publicatiedoeleinden.



Relaties. De leden van de gemeenschap investeren graag tijd in het aangaan en onderhouden van
relaties met elkaar en met:
- potentiële leden van de gemeenschap;
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- potentiële (verstandelijk beperkte) huisgenoten of deelnemers voor de werkplaats en hun verwanten;
- (mogelijke) donateurs en fondsen;
- de partners in de herontwikkeling;
- (potentiële) vrijwilligers;
- instellingen en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder ‘De
kleine Ark’ in Oudkarspel, die ons graag informeert en steunt in onze ontwikkeling,
- Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget;
- L’Arche;
- lokale kerken en geloofsgemeenschappen;
- omwonenden van Euphrasia, de tuinderij en Pelletier.


Grote Kapel.
De Ark mag niet alleen gebruik maken van de grote kapel van Euphrasia voor haar eigen (gemeenschaps-)bijeenkomsten of Euphrasiadag, zij mag de kapel ook beheren en – binnen voorwaarden –
beschikbaar stellen aan derden. Dit als een soort voorschot op een gemeenschapsruimte, waar we
in de toekomst mogelijk over kunnen beschikken c.q. mede-gebruiker en beheerder van kunnen
zijn. In 2017 hebben er zeker tien verschillende groepen gebruik gemaakt van de kapel, voor uiteenlopende activiteiten, waaronder de eindejaarsmusical van de naastgelegen basisschool. Gebruikers
betalen een bijdrage voor het gebruik van de ruimte, openen, sluiten, schoonmaak en enige faciliteiten. Deze bijdragen komen ten goede aan Ark Haarlem.



Financiën 2017.
Een vergelijking met de cijfers van het voorgaande boekjaar is lastig omdat dat twee jaren betrof,
2015 en 2016.
Het jaar 2017 is met een positief saldo afgesloten. Een deel van dat positieve saldo is een reservering voor de beheerkosten van Arkhuis Pelletier. Het overige deel is een positief saldo van de werkplaats.
Tuinderij De Ark heeft in 2017 kostendekkend gedraaid met 56 oogstaandeelhouders. De post tuindersvergoeding was fors lager dan in voorgaande jaren, omdat er in 2017 maar op twee dagen in de
week een betaalde zorgtuinder werkzaam was. De overige kosten weken niet af van voorgaande jaren.
Werkplaats De Ark is in 2017 gestart. Naast de algemene kosten, die laag waren, is er geïnvesteerd
in een laptop en een machine om hout uit het bos te kloven tot haardhout. Deze grotere aanschaffen zijn betaald uit giften van verschillende kerken, waaronder De Dominicus in Amsterdam en particulieren.
De Werkplaats had in 2017 beperkte inkomsten uit de verkoop van het haardhout dat geproduceerd
wordt en uit potten jam van aardbeien van eigen tuinderij.
Een meevaller was dat er in 2017 nog een terugbetaling was van abonnements- en registratiekosten
uit 2016 van de Federatie Landbouw en Zorg. Al met al had Werkplaats De Ark daardoor een positief
eindsaldo.
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De algemene kosten van de Arkgemeenschap waren in 2017 beperkt en vallen onder de post ‘overige overheadkosten’. Er waren in geen kosten vanuit L’Arche International.
Een nieuwe bron van inkomsten in 2017 waren vergoedingen die gebruikers van de Grote Kapel betalen.
Ook nieuw in het financiële overzicht zijn inkomsten en uitgaven die Arkhuis Pelletier betreffen. De
inkomsten betreffen de vergoedingen die betaald worden voor het wonen in het Arkhuis. De uitgaven zijn grotendeels gedaan om het pand geschikt te maken voor alle bewoners van het Arkhuis De
eenvoudige klussen werden in zelfwerkzaamheid uitgevoerd. Voor de meer complexe werkzaamheden werden vakkrachten ingezet. De kosten daarvan en van de gebruikte materialen werden betaald uit bijdragen van verschillende kerken - waaronder het Fonds Caritas van het bisdom Amsterdam-Haarlem en de Protestantse Gemeente te Bloemendaal – en van een behoorlijk aantal donateurs.


Financiën algemeen en fondsenwerving.
- In de eerste helft van 2017 is gewerkt aan het ondernemingsplan voor de Arkgemeenschap Haarlem. In dit kader is ook gewerkt aan het opstellen van een toekomstige exploitatiebegroting voor
de gemeenschap, een investeringsbegroting en aanloopbegrotingen. Het is in beginsel mogelijk
om na een periode van enkele jaren kostendekkend te kunnen werken. Hetgeen betekent dat
voor de eerste jaren gezocht moet worden naar aanvullende financiering van fondsen en donateurs.
Het ondernemingsplan is in juli 2017 afgerond, gepubliceerd, verzonden naar belangstellenden
en meegezonden met enkele fondsaanvragen.
- De Arkgemeenschap Haarlem wordt financieel ondersteund door de Stichting Linking People.
Deze stichting heeft in het afgelopen jaar – deels op aanvragen van De Ark – meerdere donaties
en bijdragen ontvangen ten behoeve van de ontwikkeling van De Ark, waaronder: bijdragen voor
de investeringen in (de inrichting van) een accommodatie voor de Werkplaats, bijdragen in de
kosten voor het comfortabel en aantrekkelijk maken van het Arkhuis Pelletier en bijdragen voor
algemene kosten.
Ark Haarlem is deze fondsen, kerken, het Huis ter Hagen en zeker ook haar particuliere donateurs en de Stichting Linking People zeer erkentelijk voor hun financiële bijdragen en het getoonde vertrouwen.

5. Blik vooruit
Het jaar 2018 zal in meerder opzichten een jaar van werving moeten zijn.
- Werving van (mogelijke) huisgenoten voor Arkhuis Pelletier. We hopen dat we eind 2018 drie
huisgenoten met een verstandelijke beperking in Pelletier kunnen onthalen. Waarna er nog plek
is voor hooguit twee nieuwe huisgenoten.
- Werving van vrienden van het huis en de gemeenschap: mensen die geregeld in huis, in de Open
Huiskamer en/of in de gemeenschap op bezoek komen en daar op enige wijze een eigen steentje
aan bijdragen.
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-

-

-

-

Werving van deelnemers voor de Werkplaats. We denken dat de Werkplaats vier of vijf dagen
per week open en actief moet zijn en dat daar dagelijks zeker drie of vier deelnemers voor werk
en dagbesteding aanwezig moeten zijn. Dan wordt de werkplaats aantrekkelijk voor een grotere
groep.
Werving van vrijwilligers die vorm willen geven aan de activiteiten van de werkplaats en mensen
die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de gang van zaken en de zorg in de werkplaats.
Mensen die we tezijnertijd ook financieel kunnen compenseren voor hun tijd en deskundigheid.
Begin 2018 zullen we een vacature doen uitgaan voor een verantwoordelijke voor de werkplaats,
die in eerste instantie tegen een vrijwilligersvergoeding aan het werk zou kunnen.
Werving van fondsengelden, met name om uit de startblokken te kunnen komen en de onrendabele aanloopjaren van het woonhuis en de werkplaats gefinancierd te kunnen krijgen. Zonder
startsubsidies kunnen we medewerkers en verantwoordelijken geen financiële compensatie voor
hun tijd en inzet bieden, waardoor we afhankelijk blijven van een beperkt aantal mensen.
Werving van donateurs, om een min of meer vaste en substantiële inkomende geldstroom te
kunnen opbouwen, met name voor de dekking van gemeenschapskosten.
Werving van extra gelden ten behoeve van projecten uit de internationale federatie van Arkgemeenschappen. In 2018 willen de vijf gemeenschappen van de regio een zeker bedrag kunnen
doneren aan Ark Uganda, mede op verzoek van L’Arche.

In het komende jaar zullen we ons bovendien verder voorbereiden op het onthalen van huisgenoten met
een verstandelijke beperking in Pelletier. We zullen onderscheiden welke taken en verantwoordelijkheden er zijn met betrekking tot het wonen, wat er aan inzet en resultaten van de huisgenoten wordt verwacht. We zullen uitzoeken wat er nodig is om kwaliteit van zorg te kunnen garanderen en dat aantoonbaar te maken. En we hebben uit te zoeken hoe de financieringssystematiek van wonen en zorg in ons
geval werkt en wat er voor nodig is om dat goed te kunnen regelen.
Ter voorbereiding hierop zullen de huidige bewoners van Arkhuis Pelletier werkbezoeken of stages afleggen bij Arkhuizen en –gemeenschappen in het buitenland (Tecklenburg, Ravensburg en Landsberg in
Duitsland, Ambleteuse in Frankrijk). De indrukken en ervaringen die zij daar op zullen doen komen onze
eigen visie en organisatie / gemeenschap ongetwijfeld goed van pas.
In de loop van 2018 zullen we de Open Huiskamer gaan verplaatsen van Euphrasia naar Pelletier. Dat is
immers de plek waar we het huis willen gaan vormgeven.
We gaan bovendien onderzoeken waar we de Werkplaats willen gaan huisvesten in de komende jaren,
zolang de nieuwbouw van een accommodatie op de tuin en van een werkplaats in het nieuwe Dennenheuvel nog niet zijn gerealiseerd. Mogelijk verhuizen we de Werkplaats naar een onderkomen bij Pelletier. De donatie die we hebben ontvangen voor de inrichting van de Werkplaats van een fonds in de regio komt ons hier waarschijnlijk van pas.
In 2018 wordt het gestalte geven aan de spiritualiteit in onze Ark verder uitgebouwd. Er vinden gesprekken plaats over hoe onze gemeenschap de spiritualiteit van de leden en bezoekers voedt en vormt. Het
huidige wekelijkse moment van vieren zal worden geëvalueerd qua vorm en inhoud. Het vormgeven van
spiritualiteit in de Werkplaats en in Arkhuis Pelletier komen aan de orde.
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Wat betreft de herontwikkeling is de planning dat het Stedenbouwkundig Plan voor de accommodatie op
de tuinderij voor de zomer van 2018 in de gemeenteraad is besproken en vastgesteld. De partners streven er naar dat de het concept-bestemmingsplan rond de zomer ter visie wordt gelegd, waarna besluitvorming in de gemeenteraad in 2019 zou kunnen plaatsvinden.
In regionaal verband zal in 2018 moeten worden besproken waar en hoe de beide Arkgemeenschappen
in Nederland (bestuurlijk) beter kunnen samenwerken.
Bovendien wordt onderzocht hoe we gezamenlijk (meer) aan fondsenwerving kunnen doen, mede ten
behoeve van Arkgemeenschappen in arme(re) landen en regio’s.
Tenslotte kan hier al vermeld worden dat Ark Haarlem en Ark Gouda in 2018 een grotere bijdrage willen
en zullen leveren aan de Henri Nouwenlezing in Utrecht (1 december ’18).
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6. Jaarcijfers
BALANS STICHTING ARKGEMEENSCHAP REGIO HAARLEM
31-12-17

31-12-2016

ACTIVA
€ 6.020

€ 1.327

€ 265

€ 196

€ 6.285

€ 1.523

Eigen vermogen (algemene reserves)

€ 1.523

€ 1.523

Resultaat lopend boekjaar

€ 4.762

Balanstotaal passiva

€ 6.285

Liquide middelen Triodosbank
Openstaande debiteuren
Balanstotaal activa
PASSIVA

€ 1.523

STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING ARKGEMEENSCHAP REGIO HAARLEM
2017

2015 - 2016

BATEN
€ 3.200

Huurinkomsten Arkhuis

€ 879

Gebruiksvergoeding Grote Kapel
Verkopen

€ 12.130

€ 33.418

Vergoeding zorgverlening

€ 13.220

€ 18.370

Ontvangen donaties

€ 16.673

€ 24.038

€ 46.102

€ 75.826

LASTEN
€ 10.376

Salarissen

€ 1.450

Huisvestingskosten Pelletier

€ 15.273

Onderhoud en verbouwing Pelletier

€ 36

Overige kosten Pelletier
Overige kosten Arkwerkplaats

€ 6.519

Tuinderij De Ark

€ 5.711

Overige overheadkosten

€ 1.975

€ 66.035
€ 7.409

Gemeenschapskosten Arkgemeenschap

€ 860

Kosten L'Arche International

Resultaat lopend boekjaar
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€ 41.340

€ 74.304

€ 4.762

€ 1.522
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KASCOMMISSIE 2017
VERSLAG
Op 6 juni 2018 hebben ondergetekenden op verzoek van het bestuur van stichting Arkgemeenschap
regio Haarlem de financiële administratie over het boekjaar 2017 gecontroleerd.
Wij hebben steeksproefgewijs de administratie gecontroleerd en gekeken naar de volgende aspecten:
-

aansluiting op voorgaand jaar
aansluiting van betaling op stukken

De volgende bevinding is geconstateerd:
-

de jaarrekening geeft een getrouw beeld van de manier waarop de administratie is gevoerd

Concluderend stellen wij dat de financiële administratie een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de stichting Arkgemeenschap regio Haarlem.

Jaap van Werkhoven

Jannes Bot
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