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Inleiding 

Het jaar 2019 kent wat De Ark Haarlem betreft twee belangrijke ontwikkelingen met een grote impact: 

 Arkhuis Pelletier onthaalde vijf nieuwe huisgenoten en twee regelmatige, vaste logees 

 de Werkplaats is verhuisd en geheel vernieuwd, waardoor we kunnen spreken van Werkplaats 2.0. 

De consequenties hiervan zijn: 

 dat we nu ook een 24-uurs zorgverlener zijn geworden, met alle overeenkomsten, afspraken, ver-
antwoordelijkheden en geldstromen die daar bij horen  

 en dat de Arkgemeenschap Haarlem nu geen volledig vrijwilligersinitiatief meer is, maar ook een 
werkgever. De Stichting heeft eind 2019 met acht mensen een arbeidsovereenkomst.  
Daarnaast tellen we een nog altijd groeiend aantal mensen die vrijwillig en onbezoldigd mee wer-
ken. De meeste van hen hebben in het afgelopen jaar een (nieuwe) vrijwilligersovereenkomst gekre-
gen. 

Deze omschakeling is ingrijpend. Zij heeft ons veel feestelijke momenten gebracht, maar heeft ook bij-
zonder veel inspanning van ons gevraagd. 
 
Ondanks dat zijn zowel de Tuinderij als de vrijdagse weeksluiting in 2019 ‘gewoon’ doorgegaan, evenals 
de vele andere activiteiten die we inmiddels gewoon zijn te ondernemen. 
Het is bijzonder wat we in 2019 met onze gemeenschap voor elkaar hebben gekregen!  
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, medewerkers en vrienden die zich hiervoor hebben ingezet.  
 
Veel dank willen we hier ook uitspreken aan de congregatie van de Zusters van de Goede Herder, aan 
GroenRood Vastgoed, aan verschillende fondsen, kerken en de particulieren die ons ruimhartig hebben 
geholpen om uit te groeien.  
 
In dit jaarverslag kun je meer in detail lezen wat 2019 ons heeft gebracht. We hopen dat het je goed 
doet. Voor belangstellenden is ook een financiële verantwoording beschikbaar. 
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Enkele kengetallen over 2019  
  eind eind 

  2019 2018 

Aantal personeelsleden 8 0 

 vrijwilligers, ca. 27 20 

 huisgenoten 8 3 

 deelnemers van de Werkplaats 9 4 

 ‘kernleden’ van de gemeenschap1, ca. 45  22 

 bestuursleden 5  5 

 weeksluitingen 52 52 

   bezoekers van de weeksluiting, gemiddeld  20  12 

  waarvan gasten, gemiddeld  3  4 

 Open huiskamers: 18  21 

   bezoekers, gemiddeld:  10  12 

   waarvan mensen met een verstandelijke beperking, gemiddeld: 7  9 

 vergaderingen van de gemeenschap:  12  12 

 vergaderingen van het coördinerend overleg:  13   15 

 bestuursvergaderingen: 7 10 

 weken oogst: ca. 27  28 

 oogstdeelnemers: 82 75 

 gemeenschapsdagen: 1 1 

  bezoekers, ca. 40 40  

 abonnees op de nieuwsbrief, ca. 550 500 

 donateurs, ca. 50   38 

 gastgebruikers van de Grote Kapel 17  15  

 

  

                                                             
1 Onder ‘kernleden’ verstaan we de mensen die tot de kern van de gemeenschap horen: huisgenoten, deelnemers, 
verwanten van hen, medewerkers, vaste vrijwilligers, nauw betrokkenen.  
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1. Voorgeschiedenis 

Sinds 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 initiatief-
nemers 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 gebo-
gen over de doelstellingen en statuten van de stichting, die op 28 oktober 2015 zijn getekend.   

In de loop van 2019 vonden er enkele wisselingen plaats in het bestuur van de stichting. In februari na-
men Annemiek Verhaar en voorzitter Tony Jansen afscheid. Zij werden hartelijk bedankt voor hun waar-
devolle inspanningen en betrokkenheid. Tony Jansen werd als voorzitter opgevolgd door Paul Peters en 
Annemiek Verhaar door Annette Molkenboer. In april nam Ben Tack afscheid en werd als penningmees-
ter opgevolgd door Nita Berendse. Veel dank was er ook voor Ben Tack. Jan Kroft is in mei aan zijn 
tweede termijn begonnen. 

Het bestuur van de stichting bestaat nu uit de heren Paul Peters (voorzitter), Jan Kroft en Bert Schuma-
cher en de dames Nita Berendse (penningmeester) en Annette Molkenboer. Het bestuur wordt onder-
steund door Bernard Otte in de rol van ambtelijk secretaris. 

In 2019 is het bestuur zeven keer in vergadering bij elkaar gekomen. Hubert Janssen, directeur van de 
Zusters van de Goede Herder in Nederland, was eenmaal bij een bestuursvergadering aanwezig, namens 
de partners in de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. 

 

2. Samenwerking en partners 

De Arkgemeenschap Haarlem is aangesloten bij de federatie van Arkgemeenschappen, L’Arche Internati-
onal. Ark Haarlem heeft de status van project. De regioverantwoordelijke van L’Arche voor Vlaanderen 
en Nederland, Johan Roose, begeleidt ons project. Hij heeft de gemeenschap in 2019 meerdere malen 
bezocht om leden van de gemeenschap te consulteren en voeling te houden met het project en de 
voortgang daarvan. In januari heeft hij samen met de voorzitter in het kader van een tussentijdse evalua-
tie van de gemeenschapsverantwoordelijke verschillende afvaardigingen van de gemeenschap beluis-
terd. De regioverantwoordelijke heeft maandelijks een telefonisch of skype-overleg met de gemeen-
schapsverantwoordelijke. De gemeenschapsverantwoordelijken van de vijf Arkgemeenschappen in de 
regio Vlaanderen en Nederland komen drie maal per jaar samen, voor overleg over zaken van gezamen-
lijk belang. 

Samen met de congregatie van de Zusters van Liefde van De Goede Herder en GroenRood Vastgoed is de 
Arkgemeenschap Haarlem partner in de herontwikkeling van het landgoed Dennenheuvel. Dit is over-
eengekomen en vastgelegd in een Letter of understanding, d.d. 7 december 2014. Leden van de gemeen-
schap hebben geregeld formeel en informeel overleg met de partners. Op bestuurlijk niveau is er ook re-
gulier overleg ingesteld. Op 14 juli 2017 zijn de partners een formele samenwerkingsovereenkomst aan-
gegaan, waar in 2018 en 2019 verder invulling aan gegeven is. 
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3. De Arkgemeenschap en organisatie 

De Arkgemeenschap Haarlem kent geen formeel lidmaatschap.  
De gemeenschap telt ongeveer 66 mensen. Hiertoe behoren onder meer: de vier mensen met een ver-
standelijke beperking die in Arkhuis Pelletier wonen, de twee vaste logees van Pelletier, de deelnemers 
of stagiairs van de Werkplaats en de mensen met een verstandelijke beperking die regelmatig bij de 
Open Huiskamers of andere gemeenschapsactiviteiten aanwezig zijn. Daarnaast is er een stabiele groep 
van ca. 57 mensen zonder verstandelijke beperking die bij activiteiten van De Ark aansluiten en/of zich 
inzetten als (vrijwillig) medewerker in het huis, de Werkplaats, de Tuinderij of het bestuur. Tot de ge-
meenschap rekenen we ook de familieleden van onze huisgenoten en de ‘vrienden van De Ark’ die regel-
matig aanwezig zijn bij de weeksluitingen of andere activiteiten. In beginsel geldt voor al deze mensen 
dat hun inbreng en mening telt bij de besluitvorming over de koers van de gemeenschap. 

In 2019 zijn er twaalf formele overlegmomenten geweest waarbij ieder is uitgenodigd om te komen luis-
teren en mee te praten over vraagstukken en thema’s die (dringend) aan de orde zijn en waar nog beleid 
of visie op ontwikkeld moet worden. De opkomst bij dit Ark-overleg varieert en ligt tussen de acht en de 
20 mensen. 

Enkele mensen uit de gemeenschap hebben sinds december 2017 een formele rol en verantwoordelijk-
heid: de gemeenschapsverantwoordelijke (Marc Wopereis), een coördinator voor de herontwikkeling 
(Zeger Woudenberg) en een coördinator voor de spiritualiteit (Antje de Wit). Begin 2019 is het functione-
ren van Marc in zijn rol door de gemeenschap positief geëvalueerd. Marc heeft later in 2019 een evalua-
tiegesprek gehad met Zeger en Antje in hun beider rollen. Ook dat was heel positief. 
In mei 2019 is Remke Warnaar bij De Ark in dienst getreden, als coördinator van de Werkplaats.  
Alleen voor het Arkhuis Pelletier moet nog een coördinator worden benoemd.  
 
De gemeenschapsverantwoordelijke vormt samen met de coördinatoren, met een vertegenwoordiger 
van het Arkhuis en met een vertegenwoordiger van de tuinderij het ‘Coördinerend Overleg’, dat met 
vaste regelmaat overlegt over de dagelijkse zaken en vraagstukken en formeel de besluiten neemt. Dit 
jaar is er dertien keer een coördinerend overleg geweest. 

Naast het ondernemingsplan uit 2017 vormt het mandaat voor de gemeenschap (uit 2015) de leidraad 
voor het beleid en de uitwerking daarvan in een jaaractiviteitenplan en in de praktijk. Dit mandaat is gel-
dig tot 2020 en zal begin 2020 moeten worden vernieuwd. 

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 vor-
men de trait d’union tussen bestuur en gemeenschap, partners en gemeenschap, en de regio en de ge-
meenschap.  

In de loop van 2019 kon de Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem met diverse mensen een arbeids-
overeenkomst (voor bepaalde tijd) aangaan: twee activiteitenbegeleiders, vier inwonende en één uitwo-
nende woonbegeleider, een administrateur en de gemeenschapsverantwoordelijke. De Ark Haarlem wil 
een goede werkgever zijn en hanteert de CAO voor de Gehandicaptenzorg en heeft op basis daarvan een 
functiehuis gebouwd. De salarisadministratie wordt uitbesteed aan KKG/KKA in Barneveld. 
De zorgtuinder bracht in 2019 zijn uren op ZZP-basis in rekening, net als de afgelopen jaren. 
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Het grootste deel van de vrijwilligers heeft in de loop van 2019 een formele vrijwilligersovereenkomst 
gekregen. Alle (vrijwillige) medewerkers beschikken over een VOG of hebben die aangevraagd. Twee vrij-
willigers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.  

Naast de bovengenoemde leden van de gemeenschap zijn van belang: 
- de 82 oogstdeelnemers van de tuinderij 
- 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, die de gemeen-

schapsmiddagen bezoeken en/of 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. 

 

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 bevor-
derlijk is, in de ruimste zin van het woord. 

Om dit doel te realiseren heeft de gemeenschap op de volgende gebieden activiteiten ondernomen: wo-
nen, werken, gemeenschap en spiritualiteit, herontwikkeling en organisatie. 

4.1 Wonen 

Voorgeschiedenis 
De 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.   

Arkhuis Pelletier 
In 2017 hebben de Zusters van de Goede Herder het huis Pelletier aan de Krommelaan in gebruik gege-
ven aan De Ark. In 2017 en 2018 werd het gebouw al bewoond door enkele pioniers (toekomstige woon-
begeleiders) en is het grotendeels in zelfwerkzaamheid geschikt gemaakt voor bewoning door mensen 
met een zorgvraag. 

In Arkhuis Pelletier is woonruimte voor vier inwonend begeleiders, vijf mensen met een verstandelijke 
beperking en één of twee logees. Het Arkhuis is gevestigd in dit gebouw totdat er op landgoed Dennen-
heuvel nieuwbouw is gerealiseerd. 

Huisgenoten en team 
Begin 2019 woonden er drie pioniers namens De Ark in Pelletier. Daar zijn in de loop van het jaar maar 
liefst vijf mensen bijgekomen. Het samenwonen in Pelletier begon eigenlijk echt in april, toen de eerste 
persoon met een verstandelijke beperking feestelijk werd onthaald. In mei, juli en augustus werden vier 
andere huisgenoten onthaald, waaronder de vierde inwonend woonbegeleider. Iedere nieuwe huisge-
noot kreeg op de dag van zijn onthaal (verhuisdag) een feestje en ieder gaf dat vorm zoals hij/zij dat 
graag wilde: met een lunch of diner, familie en/of gemeenschapsleden. De onthaalde huisgenoot ontving 
van familie en gemeenschapsleden een eigen ‘onthaal-kaars’ en warme wensen voor de toekomst.  
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Met twee mensen hebben we in de loop van het jaar vaste en regelmatige logeerafspraken gemaakt. 
Deze afspraken zijn gemaakt, met het perspectief dat zij in de toekomst in De Ark komen wonen, ofwel in 
het huidige Arkhuis, ofwel in de nieuwbouw.  

In het najaar is Mariska Rietveld als externe woonbegeleider tot het team van Pelletier toegetreden. 
Janne van Hattem is sinds mei als assistent aan Arkhuis Pelletier, aan de Werkplaats en aan het kantoor 
verbonden. 

Pelletier werd eind 2019 bewoond door: Kelly, Zeger, Jan Rotger, Paul, Ezra, Anouk, Paulien en Ilse.  
Eva en Joey komen logeren.  
Mariska komt er werken. Net als Janne, Marc en een aantal vaste vrienden van het huis (vrijwilligers). 
Het team van Pelletier overleg wekelijks met elkaar over de gang van zaken. In de loop van het jaar heb-
ben de gedragswetenschappers/orthopedagogen Richard Bouwmeester en Garrie Oomkens aangeboden 
ons met hun expertise te komen ondersteunen en zijn zij regelmatig aanwezig geweest bij het teamover-
leg. Waarvoor hartelijk dank!  

Dagelijks leven 
De huisgenoten delen hun dagelijks leven samen: ze gaan naar hun werk en komen weer samen aan het 
einde van de middag, ze beslissen samen wat ze ‘s avonds eten, om de beurt kookt iemand en ze maken 
een wandeling of spelen een spelletje na het avondeten. Daarnaast staan er regelmatig uitjes op de 
agenda. Huisgenoten doen in het weekend leuke dingen samen of ondernemen hun eigen activiteiten. 
Iedere huisgenoot heeft de vrijheid om zich aan te sluiten bij gezamenlijke activiteiten of om zelf iets te 
doen. De huisgenoten letten er gezamenlijk op dat zij elkaar genoeg zien en tijd met elkaar doorbrengen. 

Voor alle huisgenoten is het eens in de maand ‘groot weekend’. De huisgenoten met een zorgvraag gaan 
dan logeren bij familie of vrienden. In Pelletier is het een stil weekeinde. 

Begin augustus gingen de huisgenoten op Arkvakantie. Ze hoefden niet met de auto weg, maar bleven in 
het eigen huis. Daarvoor waren meerdere goede redenen: de tuin en omgeving van Pelletier lenen zich 
bijzonder goed voor een vakantieweek, de huisgenoten kenden elkaar nog niet zo heel goed en het orga-
niseren van een vakantie is een hele klus waar de woonbegeleiders begin 2019 nog niet aan toe waren. 
Met uitstapjes naar Schiphol, Texel, Wassenaar en de top van de kathedraal was het een zeer geslaagde 
week.  

Als Arkgemeenschap willen we graag verbinding maken met de buurt. We vinden het belangrijk om te 
laten zien wie wij zijn en om de buren te leren kennen. Daarom nodigden we onze directe buren op 1 ja-
nuari uit voor de koffie of thee. In februari stelden we ons huis open voor het jaarlijkse ‘Gluren bij de bu-
ren’-festival. Op 25 mei waren de gemeenschappelijke ruimtes in het huis open tijdens onze Open Dag. 
Verder nodigen we vaak mensen uit om te komen kennismaken en mee te eten: vrienden van de ge-
meenschap, donateurs, vrienden van huisgenoten, belangstellenden, mensen van andere Arkgemeen-
schappen, mensen van de kerk, etc. 

Wachtlijst 
Met het oog op de toekomst houden we een wachtlijst aan. Op deze lijst staat inmiddels al een tiental 
mensen die belangstelling hebben voor een plekje in de nieuwbouw voor De Ark op landgoed Dennen-
heuvel. We verwachten straks vier of vijf van hen een plaats te kunnen bieden in ‘Arkhuis 1’ of ‘Arkhuis 
2’. Met de mensen op deze lijst houden we contact en we vragen van hen ook contact met ons te hou-
den. 
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Zorg en begeleiding 
Met alle huisgenoten met een zorgvraag en met de logees, hebben we een zorgovereenkomst op basis 
van hun PGB afgesloten.  

Alle woonbegeleiders zijn persoonlijk begeleider van één van de huisgenoten. Het is hun taak om de zorg 
rondom deze huisgenoot te coördineren en evalueren, contact te onderhouden met familie en andere 
belangrijke relaties en om individuele begeleidingsgesprekken met de huisgenoot te voeren.  

Het hele team heeft verder contact met de familieleden van de verschillende huisgenoten. Zij ontvangen 
hen graag op bezoek, voor het delen in een maaltijd of voor een logeerpartij. Familieleden worden ook 
uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van het grotere geheel van de Arkgemeenschap.  

Eind 2019, na een periode van kennismaken, zijn de persoonlijk begeleiders gestart met het schrijven van 
begeleidingsplannen. Zij doen dat in goede samenwerking met de huisgenoot, familie, het team van be-
geleiders en de gedragsdeskundigen. Dit proces vraagt tijd en aandacht. In het eerste kwartaal van 2020 
moeten al deze plannen gereed zijn en kan er een cyclisch proces van begeleiden, evalueren en bijstellen 
volgen.  

Kwaliteit 
Het werken met begeleidingsplannen maakt deel uit van het kwaliteitssysteem waar in 2019 aan gewerkt 
is. In goed overleg wordt voor de verschillende onderdelen van De Ark (huis, Werkplaats en Tuinderij) 
een handboek kwaliteit samengesteld en geschreven. Hierbij maken we dankbaar gebruik van basismate-
riaal van De Ark Gouda en van deskundige ondersteuning van Mariëtte Sneep. Het samenstellen van dit 
boek is een proces dat de nodige tijd kost, opdat alle betrokkenen er kennis van hebben kunnen nemen 
en er aan hebben kunnen bijdragen. Het werk aan het kwaliteitshandboek wordt in 2020 vervolgd en zal 
daarna ook een plek krijgen in de beleidscyclus van de organisatie. 

4.2 Werkplaats De Ark 

Voorgeschiedenis 
Eind 2016 zijn we begonnen met onze Werkplaats in het souterrain van Euphrasia. In deze werkplaats 
ontvingen we mensen met een verstandelijke beperking voor dagbesteding, deels op de Tuinderij en 
deels in de creatieve werkplaats. In 2017 en 2018 hebben we verschillende deelnemers en stagiairs in de 
Werkplaats en Tuinderij aan het werk gehad. In de loop van 2018 besloten we de Werkplaats te verplaat-
sen naar een gebouw naast Arkhuis Pelletier en werden de bouwkundige voorbereidingen daarvoor ge-
troffen. Toen we toezeggingen kregen voor verschillende startsubsidies en donaties konden we in 2019 
van start gaan met versie 2.0 van onze Werkplaats. 

Werkplaats 2.0 
In mei begon Remke Warnaar, onze nieuwe activiteitenbegeleider en coördinator van de Werkplaats met 
haar opdracht om het programma van activiteiten (en producten) te vernieuwen, te verbeteren, vorm te 
geven, uit te bouwen en ‘aan de man te brengen’. Dat heeft zij, samen met de vrijwillige medewerkers, 
de mensen van de Tuinderij en met de deelnemers met verve gedaan. 

In mei verhuisde de Werkplaats naar het nieuwe onderkomen. We organiseerden een openingsdag voor 
‘professionals’, mensen uit het werkveld van activiteitenbegeleiding en zorg voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Op 25 mei hielden we een Open Dag voor alle mogelijke belangstellenden voor 
onze Werkplaats en Tuinderij (en gemeenschap). Deze dag werd zeer goed bezocht en de complimenten 
voor de nieuwe werkplaats, de nieuwe meubels en het nieuwe activiteitenprogramma waren talrijk.  
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Werving en PR 
In de zomermaanden boden we opnieuw een aantal ‘open dagen’ aan voor scholieren uit het speciaal 
voortgezet onderwijs, die op zoek gaan naar een werk- of dagbestedingsplek als ze school moeten gaan 
verlaten.  
In mei en in september bezochten we de ‘uitstroom- of stagemarkt’ van VSO De Schelp resp. Heliomare 
Onderwijs.  
Op de laatste markt konden we behalve allerlei nieuwe producten ook onze nieuwe folder, de eerste in 
een nieuwe lijn van folders, presenteren. We zijn er trots op en hopen dat deze folder zeker wervend zal 
zijn. 

Het voert hier te ver om alle nieuwe activiteiten en producten van de Werkplaats op te sommen. Maar 
het volstaat waarschijnlijk om te melden dat we bij de Bloemendaalse jaarmarkt in september, de 
‘Groene markt’ van de dorpskerk in Santpoort en de adventsopenstelling van de Oude Bavo in Haarlem 
veel waardering ontvingen en ook veel hebben verkocht. 

Deelnemers en medewerkers 
In de tweede helft van het jaar zijn we gaan zoeken naar een tweede activiteitenbegeleider, die we ook 
hebben gevonden. Op 1 december is Bertha van Wilgenburg gestart. Na haar inwerkperiode kan Jan Rot-
ger Tooren afscheid nemen van de Werkplaats en zich concentreren op zijn rol en taken in Arkhuis Pelle-
tier. Wij danken Jan Rotger van harte voor het vele pionierswerk dat hij in de afgelopen jaren heeft ver-
richt voor de Werkplaats en Tuinderij. 
Naast de twee activiteitenbegeleiders is er iedere dag ook één vrijwillige assistent in de Werkplaats aan-
wezig.  
Op maandag- en vrijdagochtend gaat de hele groep naar de Tuinderij, waar zij samenwerken met de 
zorgtuinder en de tuinvrijwilligers. 
In de loop van het jaar zijn we een vervoerdienst op gaan zetten. Met behulp van enkele vrijwillige chauf-
feurs en een abonnement bij Greenwheels zijn we in staat om deelnemers die niet op eigen gelegenheid 
kunnen komen op te halen en weer thuis te brengen.  

Gedurende het jaar stroomden er langzaam maar zeker nieuwe deelnemers in, soms was dat na een 
stage vanuit school. Eind 2019 werken we met André, Evert, Merlijn, Ilse, Paulien, Paul, Eva, Youp, Dirk, 
Remke, Bertha, Age Jan, Cisca, Ineke, Hannah en Jan Rotger. We zijn drie dagen in de week open en we 
tellen bijna 18 deelnemersdagen per week.  

Zorg en begeleiding 
In het laatste kwartaal van 2019 zijn de activiteitenbegeleiders begonnen met het opstellen van een indi-
vidueel begeleidingsplan voor iedere deelnemer van de Werkplaats. Deze plannen worden in goed over-
leg met de deelnemer en zijn/haar familie of begeleider geschreven. Het team kan hierbij gebruik maken 
van de expertise van onze gedragsdeskundigen. In dit plan worden persoonlijke doelen opgesteld, die 
hun plaats hebben in een cyclisch proces van begeleiden, evalueren en bijstellen. Op deze manier borgen 
we onze kwaliteit. De activiteitenbegeleiders stemmen regelmatig met iedere deelnemer af of hij/zij het 
naar de zin heeft. Daarnaast vindt er in ieder geval éénmaal per jaar een evaluatie plaats met de deelne-
mer, samen met zijn familielid of begeleider. Eind 2019 hebben de meeste evaluaties plaats gevonden en 
zijn de meeste begeleidingsplannen in concept gereed. Omdat we dit zorgvuldig willen doen verwachten 
alle begeleidingsplannen in juni 2020 klaar te hebben. 

Subsidie uit Bloemendaal 
Eind 2019 kregen we het bericht dat ons een subsidie van de gemeente Bloemendaal werd toegekend. 
Mede daardoor werd het mogelijk om met ingang van 1 januari 2020 één dag extra open te gaan. De 
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Werkplaats is nu open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Wij hopen en verwachten dat we in 
2020 kunnen doorgroeien naar vijf openingsdagen per week.  

Landzijde 
Tot eind 2019 waren Werkplaats en Tuinderij De Ark aangesloten bij Stichting Landzijde, het centrale lo-
ket voor landbouw en zorg in Noord-Holland. Om verschillende redenen hebben De Ark en Landzijde be-
sloten om uit elkaar te gaan. De Ark kan en zal zelfstandig zorgovereenkomsten aangaan met de deelne-
mers van de Werkplaats en Tuinderij, en zelfstandig zorgdragen voor de kwaliteit van zorg en de toetsing 
daarvan en voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Voor drie deelnemers zal de Werkplaats en Tuin-
derij in 2020 nog als onderaannemer van Stichting Landzijde functioneren. De afspraak is dat dat in de 
loop van het jaar wordt afgebouwd. 

4.3 Tuinderij De Ark 

Voorgeschiedenis 
Tuinderij De Ark mag sinds 2015 om niet gebruik maken van 0,7 ha. tuinbouwgrond van het Klooster op 
het landgoed Dennenheuvel.  

De Tuinderij is een zelfoogsttuin die jaarlijks ‘oogstaandelen’ verkoopt aan particulieren in de omgeving. 
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 oogstdeelne-
mers verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan het werk van de tuinder en vaste vrijwilligers.  

Oogstjaar 
2019 was het vijfde oogstjaar van Tuinderij De Ark. Wederom een jaar met extreme weersomstandighe-
den, het voorjaar was bijzonder koud, waardoor alles laat op gang kwam. Een gewone zomer, maar met 
een paar zeer warme weken, en daarna een zeer nat najaar. De omstandigheden bleken zeer goed voor 
slakken, waar we dit jaar heel erg veel last van hebben gehad in het late voorjaar.  
Het jaar telde 27 oogstweken, en aan het einde van het seizoen waren er in totaal 82 oogstaandelen, 
waarvan een deel gevormd door halve aandelen (28).  
Ondanks het bijzondere weer en de slakken is het gelukt om het hele jaar voldoende groente te kweken 
voor alle oogstdeelnemers. Iedere week konden er gemiddeld 6 verschillende biologische groentes wor-
den geoogst, in totaal meer dan 40 verschillende gewassen. Over het jaar gezien was het een succesvol 
oogstjaar.  
In de hele warme periode midden in de zomer schoten wel een aantal groentes door (dan komen ze in 
bloei), maar dit kon worden opgevangen door andere groentes die wat eerder oogstrijp waren door de 
warmte. 
De kruidentuin heeft een goed seizoen achter de rug. In de winter is er door de vrijwilligers van de tuin-
derij een kruidendroogkast getimmerd, die de kruiden droogt door het opvangen van de warmte van de 
zon. De kast werkt zeer goed en hierdoor zijn er veel kruiden gedroogd en door de deelnemers van de 
Werkplaats verwerkt tot producten als: kruidenzout, -azijn, -thee. 
De aardbeienoogst was iets minder overvloedig dan voorgaande jaren, mede door het zeer koude voor-
jaar. Gelukkig was er voldoende opbrengst om in de Werkplaats weer jam te kunnen maken. 
 
De voorraad haardhout is dit jaar helaas drastisch geslonken doordat onbekenden meenden er gebruik 
van te mogen maken. Met dit in het achterhoofd, maar ook om praktische redenen is besloten de voor-
raad haardhout te verplaatsen van het bos naar de tuin van Pelletier. De opslag in het bos is leeg en 
wordt afgebroken, en er is inmiddels een flinke voorraad hout gekloofd door de deelnemers van de 
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Werkplaats, maar dit moet eerst nog een jaar drogen voordat het klaar is voor de verkoop. Deze winter is 
de voorraad dus helaas klein. 

Vrijwilligers 
De groep vaste vrijwilligers op de Tuinderij is dit jaar uitgebreid met een paar extra krachten. De groep is 
trouw en enthousiast en ieder heeft inmiddels zijn of haar eigen specialiteiten.  
Twee vrijwilligers beheren de kruidentuin, twee anderen houden een oogje op de waterhuishouding, een 
vrijwilliger houdt zich bezig met reparatie en bouwklussen en weer iemand anders organiseert de bloe-
mentuin. Dit werkt goed, de tuinder hoeft niet alles in de gaten te houden. 
Op piekmomenten, als er meer werk is dan men aankan, wordt er een beroep gedaan op de oogstdeel-
nemers om bij te springen. Er wordt dan wel gereageerd, maar meestal in mindere mate dan gewenst. 
 
Het openstellen van de tuinderij op zaterdagochtend, de zogenaamde keetdienst, verliep dit jaar weer 
vlekkeloos, mede door de inzet van één oogstdeelnemer die dit coördineert.  Er was geen gebrek aan be-
langstelling om een keetdienst te draaien, en het was immer gezellig op de zaterdagmorgen.  
 
Deze zomer hebben we helaas afscheid moeten nemen van Karel Lefèvre, één van onze trouwe vrijwil-
ligers. Tijdens zijn verblijf in het Hospice heeft hij de tuinderij nog enkele keren kunnen bezoeken, hij 
kwam er graag. Wij gedenken hem dankbaar en met liefde. 
 
De groep vaste tuinvrijwilligers bestond in 2019 uit: Marjan, Yolande, Bert, Andrea, Bert, Corina, Cobie, 
Joke, Aart en Anita.  
 
Schooltuintjes 
Groep 5 van de Theresiaschool (na de zomer gepromoveerd tot groep 6) heeft weer enthousiast gewerkt 
op hun tuintjes. De opbrengst was zeer wisselend, maar er is veel geleerd. De hele organisatie hiervan 
werd gedaan door een oogstdeelnemer (tevens leerkracht en moeder van leerlingen op de There-
siaschool) waardoor alles zeer soepel is verlopen. Dank hiervoor! 

Faciliteiten 
Dit jaar is er een begin gemaakt met het aanleggen van een waterleiding naar Keetje, zodat er eenvoudi-
ger koffie en thee gezet kan worden, en de handen kunnen worden gewassen.  
In de zomer is er door de broer van een tuinvrijwilliger elektriciteit aangelegd naar Keetje, en zijn de 
elektriciteitsaansluitingen op de tuinderij vernieuwd. Hierdoor kan er nu op de tuin koffie en thee wor-
den gezet, wat een flinke tijdsbesparing oplevert. Bovendien is het erg fijn om bijvoorbeeld voor de 
pomp of voor het opladen van gereedschap de beschikking te hebben over stroom. 
In de winter is er een begin gemaakt met de bouw van zogenaamde ‘koude bakken’ waarin zaaigoed kan 
worden opgekweekt in het voorjaar. Deze bakken worden gemaakt van gerecyclede ramen en oude 
grindtegels.  
Dit seizoen stond er ook voor het eerst een bijenkast op de tuinderij, met een nieuw bijenvolk. Eén van 
de vrijwilligers heeft een imkeropleiding gevolgd en beheert de bijen. De bijen worden gehouden op een 
biologische en natuurlijke manier, zonder nadruk op de productie van honing.  

Integratie bezoekers en gebruikers tuinderij 
Eén van de doelen die nagestreefd worden op de tuinderij is het samenbrengen van verschillende groe-
pen mensen op de tuin. Ook dit jaar waren er geregeld momenten dat er integratie was tussen oogst-
deelnemers, vrijwilligers, medewerkers uit de werkplaats, kinderen van de schooltuintjes, en andere be-
zoekers. Dit leidde vaak tot bijzondere momenten en leuke gesprekken. 
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Samenwerking  
Net als vorige jaren droeg het Klooster ook dit jaar weer bij aan de Tuinderij. Met name in de vorm van 
het beschikbaar stellen van de tuinbouwgrond, werkruimtes, gereedschappen en machines. Wij danken 
het Klooster hartelijk voor deze bijdrage aan onze ontwikkeling. 

De Ark levert ook graag enige wederdiensten aan het Klooster. Medewerkers van de Tuinderij helpen in-
dien nodig of gewenst mee aan noodzakelijk terrein- of bosonderhoud. In overleg zijn we hiervoor een 
samenwerking aangegaan met een ‘groenploeg’ van SIG, een middelgrote instelling voor mensen met 
een verstandelijke beperking in de regio. Onder leiding van ons werken zij iedere dinsdagochtend mee 
aan het terreinonderhoud. 

De Arkgemeenschap draagt bij in de kosten van de Tuinderij. Een deel van de loonkosten van de tuinder 
wordt door De Ark voor haar rekening genomen. Het overige deel komt voor rekening van de oogstdeel-
nemers. Verder verzorgt De Ark de boekhouding, een deel van de publiciteit en de randvoorwaarden 
voor het functioneren van de tuinderij. Daar staat tegenover dat deelnemers van de Werkplaats op 
maandag en vrijdag mee kunnen werken op de tuin. De Werkplaats maakt jam van aardbeien en cour-
gettes van de tuin en zout, thee en azijn met de kruiden uit de tuin. 

Tuinderij en Werkplaats De Ark waren tot eind 2019 aangesloten bij Stichting Landzijde, het loket voor 
landbouw en zorg in Noord-Holland. Dankzij deze samenwerking zijn de Tuinderij en Werkplaats begin 
2019 nog eens positief geauditeerd in het kader van de kwaliteit van zorg. Landzijde heeft bovendien de 
(herhalings-)cursus BHV voor vrijwilligers en medewerkers van de werkplaats en tuinderij georganiseerd. 
Deze vond in maart plaats in voormalig klooster Euphrasia. 
Om verschillende redenen hebben De Ark en Landzijde in de loop van het jaar besloten om uit elkaar te 
gaan. De Ark kan en zal zelfstandig zorgovereenkomsten aangaan met de deelnemers van de Werkplaats 
en Tuinderij, en zelfstandig zorgdragen voor de kwaliteit van zorg en de toetsing daarvan en voor het vol-
doen aan wet- en regelgeving.  
Op deze plaats danken wij Stichting Landzijde hartelijk voor haar ondersteuning en dienstverlening in de 
eerste vijf jaar van ons bestaan.   

4.4 Gemeenschap en spiritualiteit 

Een Ark is een gemeenschap die mensen, waaronder met name mensen met een verstandelijke beper-
king, met elkaar verbindt. Een gemeenschap die verbinding zoekt met de omgeving waarin zij werkzaam 
is, en die mensen verbindt met de religieuze of spirituele dimensie van het bestaan en het samenleven. 
Dit komt op verschillende manieren tot uiting. 

Open Huiskamers 
Sinds 2016 staat onze huiskamer op zondagmiddag open met name voor mensen met een verstandelijke 
beperking en hun familie. We praten wat met elkaar, gaan wandelen, sjoelen of andere spelletjes doen. 
Zo bouwen we vriendschappelijke relaties op. De Open Huiskamers vonden maandelijks plaats in onze 
huiskamer in voormalig klooster Euphrasia. In 2018 zijn de bijeenkomsten verhuisd naar Pelletier.   
Ook in 2019 zijn de Open Huiskamers steeds weer goed bezocht, soms komen er zes mensen op bezoek, 
soms zijn het er tien of meer. We zijn daar blij mee: duurzame relaties met onze (vaste) bezoekers vin-
den we belangrijk.  
Om het team en de huisgenoten van Pelletier enigszins te ontlasten hebben we besloten de Open Huis-
kamers vanaf januari 2020 weer in de huiskamer van Euphrasia te organiseren. Daarbij zoeken we actief 
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naar vrienden van de gemeenschap, m.n. jongeren, met de vraag om deze bijeenkomsten te organiseren 
en een leuke, actieve invulling te geven. 

Weeksluiting 
Sinds februari 2015 is er iedere vrijdagmiddag een weeksluiting, die bestaat uit een ritueel, inspiratiemo-
ment in het oratorium van Euphrasia en aansluitend een maaltijd in de huiskamer van Euphrasia. Er is 
inmiddels een grote groep gemeenschapsleden en vrienden die bijdragen aan deze weeksluitingen o.a. 
door bij te dragen aan de viering of door het voorbereiden van een eenvoudige maaltijd. Met behulp van 
een rooster kan ieder die dat wil, waaronder ook de huisgenoten van Pelletier, met enige regelmaat als 
‘voorganger’ of als ‘kok’ aan de beurt komen. 

De weeksluiting is er voor bezinning, zang, meditatie en gebed. Het aantal mensen dat hier naar toe 
komt is ook in 2019 weer toegenomen. Gemiddeld komen er zo’n 20 mensen, waaronder: de huisgeno-
ten van Pelletier, mensen (medewerkers) van de Werkplaats en de Tuinderij, ouders en familieleden, 
vrienden van de gemeenschap en meestal ook enkele gasten: mensen die zich (misschien) met De Ark 
willen verbinden.  

In de loop van het jaar hebben we enkele ‘bijzondere’ weeksluitingen:  
- in het voorjaar, in de zomer en in het najaar op de tuin, met speciale aandacht voor het beginnende 

seizoen, de rijkdom van de zomer, en de oogst van het bijna afgelopen seizoen;  
- in de week van Pasen met een vorm van ‘voetwassing’;  
- rond 4 en 5 mei, met speciale aandacht voor oorlog, bezetting en bevrijding;  
- rond 1 of 2 november met speciale aandacht voor overleden vrienden en familieleden;  
- en de weeksluitingen van de Advent- en Kerstperiode. 

Bij het opstellen van het rooster van de weeksluitingen wordt rekening gehouden met de seizoenen van 
het jaar, met de christelijke traditie en feestdagen en met feestdagen of speciale periodes in andere reli-
gies en levensbeschouwingen. We streven er naar dat ieder, ongeacht ieders levensbeschouwelijke ach-
tergrond, zich moet kunnen vinden in deze vieringen. 

Na de viering wordt er iets gedronken en is er een eenvoudige maaltijd. Hier draait het om ontmoeting, 
ontspanning en plezier. De gezamenlijke maaltijd is wat ons betreft een integraal onderdeel van de 
weeksluiting. 
Onze weeksluitingen vormen de voedende ‘onderstroom’ van ons gemeenschappelijke leven en zijn bo-
vendien een heel fijn moment om nieuwe mensen en geïnteresseerden te introduceren. 
Gemeenschapsleden en bezoekers betalen een vrijwillige bijdrage aan de kosten van de maaltijden, 
waarmee we goed rondkomen. 

Ark-overleg – ‘ff bijpraten’ 
Eens in de drie à vier weken krijgt de weeksluiting een vervolg in de vorm van het ‘Ark-overleg’. Alle 
mensen die zich verbonden weten/voelen met (een aspect van) de gemeenschap kunnen hierbij aanwe-
zig zijn.  
Tijdens dit informele overleg praten we elkaar bij over ontwikkelingen in huis, tuin, werkplaats, gemeen-
schap, in de regio of wereldwijd in L’Arche of over de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. Het 
kan ook goed zijn dat er een specifiek thema of vraagstuk wordt ingebracht om meningen en visies te 
kunnen delen met elkaar. Van dit overleg wordt steeds een verslag gemaakt.  
Het overleg wordt heel wisselend bezocht, soms zijn er zes of acht mensen, soms 16 of 20. 
We vinden het zeer waardevol dat ook de huisgenoten van Pelletier (met een verstandelijke beperking) 
en de deelnemers van de Werkplaats aan deze gesprekken mee kunnen doen. Echter, vaak is het te laat 
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op de dag en/of te moeilijk voor hen om goed mee te kunnen doen. Toch willen we er op deze manier 
naar streven zowel hen als hun familieleden zo goed mogelijk en actief te betrekken bij onze ontwikke-
ling.      

Regiodag 
Op 26 februari was er voor de Arkgemeenschappen in de regio Vlaanderen en Nederland een ontmoe-
tingsdag in Antwerpen. Dit keer met name voor (vrijwillige) medewerkers. Speciale gast was Eileen Glass, 
voormalig internationaal verantwoordelijke van L’Arche. Zij sprak met de deelnemers over de spirituali-
teit van De Ark, die (altijd) in verandering/transitie is. Eileen voerde ons terug naar ons eigen persoon-
lijke verhaal in relatie tot De Ark. Hoe kun je diepere betekenis blijven geven aan wat je doet voor jezelf 
en in je gemeenschap? In wat voor vormen zorg je ervoor dat de spiritualiteit in je gemeenschap levend 
en verbindend blijft? Ze zei ons dat we verandering niet hoeven te vrezen, want dit maakt deel uit van 
het leven en ook van een gemeenschap. Eileen onderstreepte het belang van samenbindende rituelen. 
Niet alleen om te vieren en te danken, maar bijvoorbeeld ook om te rouwen, te vergeven en te verzoe-
nen. Gezamenlijke maaltijden en vieringen, momenten van stilte en van persoonlijke reflectie: het zijn 
kostbare ingrediënten voor een gezonde gemeenschap. 

Een zinvolle vraag die onze spiritualiteit levend houdt en daartoe steeds opnieuw in de tijd gesteld moet 
worden is: ‘waarom en hoe eten we samen, zijn we stil en vieren we?’ Is de vorm van spiritualiteit die we 
vandaag de dag in De Ark hebben gevonden eentje die ons allemaal nog steeds verbindt én voedt? Of 
zijn er andere vormen die ons goed zouden doen? En hoe vertellen we het verhaal van de wortels van 
onze gemeenschap? Die inspirerende vragen namen we mee dit jaar en ook de volgende. 

Rituelen voor iedere dag 
In 2019 is een begin gemaakt met het verder ontwikkelen van rituelen (mogelijke vormen) om de dag in 
de werkplaats mee te beginnen of te eindigen en om de maaltijd in de werkplaats, het huis of bij de 
weeksluiting mee te beginnen of eindigen. Een eerste concept van een ‘waaier’ aan eenvoudige tekstjes, 
gedichten, liedjes, vragen of oefeningetjes uit verschillende levensbeschouwelijke tradities is gereed om 
ervaringen mee op te doen. In 2020 wordt hier verder aan gewerkt. 

Zusters van de Goede Herder 
De Arkgemeenschap Haarlem is verbonden met de Zusters van Liefde van De Goede Herder. Dat komt 
o.m. tot uiting op de jaarlijkse Euphrasiadag, ter herinnering aan Maria Euphrasia Pelletier. In 2019 vond 
deze plaats in Bosbeek, het huidige huis van de Zusters, in een huiselijke sfeer van ontmoeting, waar we 
graag bij aanwezig waren. 
Zo zijn we ook aanwezig bij momenten van vreugde en van verlies en rouw, zoals de 100e verjaardag van 
zuster Angelina en de begrafenis van zuster Laurentia. In mei was het zuster Norbertien die, in het bijzijn 
van haar medezusters de nieuwe Werkplaats officieel opende. 

Kerken 
We merken dat verschillende kerkgemeenschappen in de regio – waaronder Bloemendaal, Bennebroek 
en Santpoort – bij willen dragen aan De Ark. In verschillende kerken is er voor ons gecollecteerd, we zijn 
gevraagd voor ‘spreekbeurten’ en voor een bijdrage aan de ‘Groene markt’ van de kerk. We hebben in-
middels een vast plekje in de tuin van de Protestante kerk van Bloemendaal tijdens de jaarmarkt. We zijn 
blij met deze belangstelling en steun en voelen ons verbonden. Onze huisgenoten gaan op zondag graag 
naar de dienst in de kerk van Bloemendaal, waar we steeds meer het gevoel hebben ‘thuis’ te komen. 

Open Dag, kapitteldag en gemeenschapsdag 
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Op 25 mei hadden we onze jaarlijkse Open Dag. ’s Morgens werd de nieuwe Werkplaats officieel en fees-
telijk geopend door de Zusters van de Goede Herder. Daarna waren er vele activiteiten, zowel in de 
Werkplaats als op de Tuinderij. We ontvingen tientallen bezoekers: bekenden, familieleden, sponsors, 
buurtgenoten en onbekenden. De dag was zeer geslaagd, met dank aan alle gemeenschapsleden die dat 
mede mogelijk hebben gemaakt. 

Ieder jaar houden we in september een zgn. kapitteldag, met de circa veertig ‘kernleden’ van onze ge-
meenschap. Op deze dag kijken we terug naar wat er goed ging en wat er beter kon en vooruit, naar wat 
ons nog te doen staat. Ook dit jaar was het een inspirerende en waardevolle bezinningsdag. 

In de Adventsperiode hadden we weer onze jaarlijkse middag voor alle vrienden en leden van onze ge-
meenschap. Dit jaar begonnen we met een tentoonstelling van de foto’s die fotograaf Ron Moelijker 
maakte voor het boek ‘Als engelen bestaan …’, dat op deze middag werd gepresenteerd. Om die reden 
waren er ook enkele mensen van Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) en Stichting Hospicehuis Haar-
lem aanwezig. We zijn Ron heel dankbaar voor dit mooie boek, dat we met veel plezier doorgeven aan 
(vrijwillige) medewerkers, vrienden, donateurs en overige belangstellenden.  
Na de boekpresentatie waren er diverse creatieve, muzikale of ontmoetingsactiviteiten in verschillende 
ruimtes van klooster Euphrasia. 
We ontvingen zeker veertig ‘supporters’ van De Ark en sloten af met een Adventsviering. 

4.5 Herontwikkeling 

Het afgelopen jaar begon goed: in het voorjaar van 2019 werd het bestemmingsplan voor het nieuwe 
Dennenheuvel, landgoed met een missie door de gemeenteraad van Bloemendaal vastgesteld. De raad 
liet zich zeer positief uit over zowel de plannen als het gelopen proces. 
Tegen deze bestemmingsplanwijziging werden enkele bezwaren ingediend bij de Raad van State. 
Echter, het raadsbesluit werd even later toch door de Raad van State nietig verklaard, en wel vanwege 
de stikstofproblematiek die de ontwikkelingen in ons land sinds de zomer beheerst.  
Sindsdien werken het klooster en haar partners en adviseurs en de gemeente hard aan oplossingen, 
maar zij zijn gebonden aan nieuwe richtlijnen, die slechts mondjesmaat uit Den Haag komen.  

Parallel hieraan heeft het provinciaal bestuur van de congregatie uitgesproken actief betrokken te willen 
blijven bij de herontwikkeling van het landgoed en het realiseren van een nieuwe gemeenschap voor 
zo’n 80 huishoudens waarin de Arkgemeenschap een belangrijke plaats heeft.  

Zeger Woudenberg en Marc Wopereis hebben een zeer regelmatig overleg met Hubert Janssen, de direc-
teur van het klooster. Allerlei zaken rond het dagelijks gebruik van gebouwen en ruimtes van het kloos-
ter, de tuinderij en het landgoed, maar ook rond de ontwikkelingen in onze gemeenschap, bij de congre-
gatie en in het proces van herontwikkeling komen aan de orde, waardoor de samenwerking prettig is. 
Jaarlijks is er ook minimaal één bestuurlijk overleg van de drie partners in de herontwikkeling.  

De Ark Haarlem is de congregatie en haar partner GroenRood Vastgoed bijzonder dankbaar voor de roy-
ale en loyale wijze waarop zij onze jonge gemeenschap faciliteert en steunt.  

4.6 Ark Internationaal 

Het afgelopen jaar was het jaar waarin Jean Vanier, de stichter van L’Arche, overleed. Op 16 mei werd 
zijn leven herdacht en werd hij begraven.  
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Kort voor zijn overlijden heeft L’Arche International aan een onafhankelijk instituut de opdracht gegeven 
de handel en wandel van Jean Vanier en zijn omgeving vanaf de beginjaren van L’Arche grondig te onder-
zoeken. De uitkomsten van dit onderzoek werden onlangs, in februari 2020 bekend. Al gaat dit verslag 
over 2019, wij vinden het belangrijk om ook hier ons respect en onze waardering te uiten voor de vrou-
wen die in dit onderzoeksproces hebben getuigd, om hier het wangedrag van Jean Vanier te veroordelen 
en om hier uitdrukkelijk afstand te nemen van hem en van een cultus rond zijn persoon. 

In het voorjaar van 2019 is L’Arche bovendien begonnen met een meerjarig en wereldwijd proces om te 
komen tot een nieuw ‘charter’ of handvest van De Ark. Een document dat duidelijk moet maken waar De 
Ark voor staat en hoe zij dat doet. Namens de regio Vlaanderen en Nederland was ‘onze’ Anouk Helmich 
bij een training in het kader van dat charter-proces aanwezig in Trosly. Zij ondersteunt de vijf gemeen-
schappen van de regio bij het vinden en aanleveren van beelden en woorden voor het nieuwe charter. 
Uiteraard zijn wij zelf ook hiermee aan de slag gegaan. Op 8 november organiseerden Anouk en Anneke 
Abma de eerste van een serie bijeenkomsten met verschillende groepen in onze gemeenschap.  

In regionaal verband hebben we in het afgelopen jaar bezoeken gebracht aan De Ark in Gouda (pinkster-
voettocht en galadiner) en De Ark in Antwerpen (opendeurdag en regiodag). Vice versa worden ook wij 
bezocht door individuele of groepjes belangstellenden uit de regio, zoals: Compiègne, Brugge en Tecklen-
burg. Anouk en Sonja deden in 2019 mee aan de regionale vorming “Identiteit en missie” van De Ark. In 
datzelfde kader bezochten zij samen met voorzitter Paul Peters en zijn vrouw Cécile De Ark in Trosly. 

Driemaal per jaar overleggen de gemeenschapsverantwoordelijken van de regio met elkaar en met Johan 
Roose, de regioverantwoordelijke. In deze regionale raad komen overkoepelende thema’s aan de orde, 
zoals het Charter-proces, fondsenwerving en imago, internationale solidariteit, safeguarding, en het 
overlijden, herinneren en – vervolgens – omgaan met de onderzoeksresultaten rond Jean Vanier. 

Van de Stichting Ark in België (Vlaanderen én Wallonië) ontvingen we dit jaar een mooie startsubsidie. 
Wij danken hen hartelijk voor deze broederlijke/zusterlijke steun en deze blijk van vertrouwen in de mo-
gelijkheden en ontwikkeling van De Ark Haarlem. 

Samen met de andere gemeenschappen in de regio droegen we ook in 2019 in het kader van internatio-
nale solidariteit met Arkgemeenschappen wereldwijd financieel bij aan een nieuwbouwproject van De 
Ark in Honduras. Het bestuur heeft besloten jaarlijks een vast percentage van de niet-geoormerkte dona-
ties en giften te bestemmen voor internationale solidariteit binnen L’Arche. 

4.7 Organisatie 

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

PR en communicatie 
De Facebookpagina wordt bijgehouden: er verschijnen regelmatig berichten om mensen op de hoogte te 
houden van gebeurtenissen in De Ark en betrokkenheid te vergroten. We zijn (in bescheiden mate) actief 
op LinkedIn en ook op Instagram. 

Er zijn verschillende digitale nieuwsbrieven en enkele korte informatieve berichten verzonden naar ruim 
550 mailadressen. We houden een adressenbestand van ‘supporters’, professionals en mogelijke geïnte-
resseerden bij. 



 

 

Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem 
 
 

17 
 

Er zijn verschillende kerkdiensten, evenementen en markten bezocht om daar een lezing te geven, te fly-
eren of anderszins promotie te maken, waaronder: een spreekbeurt bij de Doopsgezinde Gemeente in 
Haarlem, deelname aan de participatiemarkt in Haarlem, een spreekbeurt bij de Protestante Gemeente 
Bennebroek en bij de Protestante Gemeente Santpoort en Velserbroek en een spreekbeurt bij de Vereni-
ging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).  

In 2018 en 2019 hebben twee fotografen van het project ‘In the picture’ van de Vrijwilligerscentrale re-
gelmatig foto’s van Ark-activiteiten gemaakt, onder meer voor publicatiedoeleinden. Eén van hen, Ron 
Moelijker, heeft besloten om op eigen gelegenheid en met eigen fondsen een fotoboek samen te stellen 
met foto’s van drie vrijwilligersorganisaties waar hij als fotograaf graag kwam: de stichting STG, het Hos-
pice Haarlem en De Ark Haarlem. Dit mooie boek – “Als engelen bestaan …” – kregen  we eind 2019 van 
hem cadeau. We hebben het tijdens onze gemeenschapsmiddag gepresenteerd en met veel plezier weer 
cadeau kunnen geven aan al onze vrijwilligers, vrienden en vele donateurs en bezoekers.  

Relaties 
De leden van de gemeenschap investeren graag tijd in het aangaan en onderhouden van relaties met el-
kaar en met: 

- potentiële leden / vrijwilligers van de gemeenschap; 
- potentiële (verstandelijk beperkte) huisgenoten of deelnemers voor de werkplaats en hun verwan-

ten; 
- (mogelijke) donateurs en fondsen; 
- instellingen en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder SIG in Be-

verwijk en ‘De kleine Ark’ in Oudkarspel, die ons graag informeren en steunen in onze ontwikkeling, 
- gemeentes; 
- lokale kerken en geloofsgemeenschappen; 
- omwonenden van Euphrasia, de tuinderij en Arkhuis Pelletier, waaronder ook de Theresiaschool; 
- de partners in de herontwikkeling; 
- L’Arche: regionaal en internationaal. 

Waar mogelijk zoeken we graag de samenwerking en een goede relatie met andere organisaties of ge-
meenschappen. Het afgelopen jaar hadden we o.m. contact met of bezoek van o.m.:  

- de directie van de stichting Phusis in Assen;  
- verschillende scholen in de regio: De Parel, Heliomare onderwijs, De Schelp, Het Molenduin, Tender-

college, Oost ter Hout; 
- de Bloemenstroom, dagopvang in Bloemendaal; 
- het congregatiebestuur van de Zusters van de Voorzienigheid; 
- het WMO-team van de gemeente Bloemendaal.  

Een aantal vaste donateurs hebben we met plezier uitgenodigd om eens een keertje op bezoek te komen 
en te blijven eten in Arkhuis Pelletier.  

In samenwerking met de Stichting Present heeft een internationale groep medewerkers van Exact soft-
ware een dagje met ons meegewerkt aan het schilderwerk in Pelletier en de Werkplaats. Waarvoor dank! 

Grote Kapel 
De Ark mag niet alleen gebruik maken van de grote kapel van Euphrasia voor haar eigen gemeenschaps-
bijeenkomsten, zij mag de kapel ook beheren en – binnen voorwaarden – beschikbaar stellen aan der-
den. 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. 
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In 2019 hebben er circa zeventien verschillende groepen gebruik gemaakt van de kapel, voor uiteenlo-
pende activiteiten, waaronder de eindejaarsmusical van de naastgelegen Theresia basisschool. Gebrui-
kers betalen een bijdrage voor het gebruik van de ruimte, openen, sluiten, schoonmaak en enige facilitei-
ten. Deze bijdragen komen ten goede aan Ark Haarlem. 

5. Financiën 

5.1 Algemeen 

In financieel opzicht maakte De Ark Haarlem in 2019 een stevige, gezonde ontwikkeling door: we werden 
van een vrijwilligersorganisatie een professionele organisatie. Vergeleken met 2018 zijn de inkomsten en 
uitgaven meer dan verdubbeld. Dat was meer dan was voorzien in de begroting voor 2019. 

De begroting 2019 die op 4 december 2018 werd vastgesteld was sluitend op inkomsten en uitgaven, op 
een bedrag van € 211.800.  
Eind 2018 was niet te voorzien hoe de inkomsten uit zorggelden voor wonen en dagbesteding in 2019 
zouden uitvallen, en welke salarissen daaruit betaald zouden kunnen worden. Ook was er geen zekerheid 
over de toekenning van aangevraagde donaties.  
Het bestuur stelde de begroting 2019 dan ook vast onder de voorwaarde dat “de uitgaven van met name 
de salarissen, volgen na voldoende verkregen inkomsten”.  

Het resultaat van 2019 is dat er een bedrag van € 245.978 aan inkomsten verkregen werd en dat daar 
tegenover een totaalbedrag van € 243.088 staat aan uitgaven. Per saldo heeft 2019 een positief resultaat 
van € 2.890.  

De verschillende onderdelen van de stichting - wonen, dagbesteding, tuinderij, gemeenschap en over-
head - hebben elk hun eigen inkomsten en uitgaven, en een eigen financiële opgave. Ze laten uiteenlo-
pende resultaten zien. In deze verantwoording wordt elk onderdeel apart beschreven.  

5.2 Wonen 

De resultatenrekening 2019 voor het wonen in Pelletier heeft een positief saldo van € 17.029.  

Tot 1 mei, respectievelijk 1 september 2019 was voor de inzet van de inwonend begeleiders ten behoeve 
van de opbouw van het huis en de zorg voor logees en bewoners slechts de maximale vrijwilligersvergoe-
ding van € 1.700 per jaar beschikbaar.  
Net als de andere huisgenoten betalen de vier inwonend begeleiders een gebruiksvergoeding voor het 
wonen in Pelletier en bijdragen in de service- en woonkosten. Totaal per persoon € 460.  

Per 1 mei zijn er twee inwonend begeleiders in dienst getreden. Zij ontvangen vanaf die datum salaris. 
De andere twee zijn per 1 september in dienst getreden.  

Aan zorggelden is een bedrag van € 86.281 ontvangen,  
Daar tegenover staan uitgaven voor salarissen, vrijwilligersvergoedingen en afdrachten voor overhead 
van € 53.568.  
Aan bijdragen voor service- en woonkosten is een bedrag ontvangen van € 19.121.  
Daar tegenover staan uitgaven van € 23.100.  

De inkomsten en uitgaven voor eten en drinken zijn vrijwel sluitend: € 9.479 om € 9.598 

In 2019 is voor onderhoud en verbouwing € 11.586 uitgegeven. Het betreft voornamelijk de kosten van 
de aanleg van een rookalarminstallatie en een nieuwe badkamer.  
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Gezien het positieve saldo op het wonen in Pelletier kan de conclusie getrokken worden dat de voor-
waarde waaronder het bestuur de begroting 2019 vaststelde – “de uitgaven van met name de salarissen, 
volgen na voldoende verkregen inkomsten” – aan de veilige kant opgevolgd is.  

5.3 Dagbesteding in Werkplaats De Ark 

De resultatenrekening voor de dagbesteding in Werkplaats De Ark heeft een negatief saldo, een tekort 
van € 58.251.  

Aan zorggelden voor dagbesteding is in 2019 een bedrag van € 22.046 ontvangen, vrijwel gelijk aan het 
begrote bedrag van € 23.000.  
Niet begroot was een voor de eerste maal ontvangen vergoeding van € 5.600 van klooster Euphrasia 
voor het terreinonderhoud van Dennenheuvel: het groen direct rond de gebouwen, de begraafplaats, de 
randen van de tuinderij en het bos.  
Totale inkomsten ter dekking van salarissen was daarmee € 28.600. 
Daar tegenover staan uitgaven voor salarissen, een ZZP-vergoeding voor de zorgtuinder, vrijwilligersver-
goedingen en een afdracht voor de overhead, voor een bedrag van € 45.977.  

Begin 2019 is de garage van Pelletier verbouwd tot werkplaats. De kosten daarvan bedroegen € 24.558.  
Om de ruimte te kunnen inrichten is voor een bedrag van € 11.288 aan inventaris aangeschaft.  
Om te kunnen starten met de activiteiten moest geïnvesteerd worden in materialen en apparaten: een 
bedrag van € 4.714. De overige kosten bedroegen € 2.506.  
Er waren inkomsten uit verkoop van producten van de werkplaats voor een bedrag van € 3.146: gekloofd 
en gedroogd haardhout, bloemen uit de bloementuin en allerhande ambachtelijke en creatieve pro-
ducten als jam en chutney, kruidenproducten, wenskaarten, etc. 

Het grote tekort van de Werkplaats is gedekt vanuit ontvangen donaties.  
De verbouwing van de werkplaats is pas gestart na toezeggingen van donaties van o.a. de J.C. Ruig-
rokstichting en Jacobs Godshuis. Nieuw meubilair is aangeschaft na ontvangst van een bijdrage van de 
stichting Amantia. Verder konden we voor dekking van de verschillende uitgaven gebruik maken van ver-
scheidene grote en kleinere, niet-gelabelde schenkingen van de stichting Linking People, andere fondsen, 
kerken en particulieren.  

Om met de dagbesteding in de Werkplaats te kunnen starten was duidelijk dat we moesten overgaan tot 
het in dienst nemen van een professionele activiteitenbegeleider, zonder dat daar voldoende inkomsten 
uit zorggelden tegenover zouden staan. Om dit tekort te dekken deden wij verzoeken aan fondsen voor 
dekking van deze aanloopkosten. We konden per 1 mei tot aanstelling van een activiteitenbegeleider 
overgaan dankzij donaties van de stichting Coelombie en de commissie PIN van de Konferentie Neder-
landse Religieuzen.  
Daarmee is ook voor de dagbesteding voldaan aan de voorwaarde van het bestuur, pas uitgaven voor 
salarissen te doen na voldoende verkregen inkomsten.  

5.4 Zelfoogsttuin De Ark 

Ondanks een lager aantal oogstdeelnemers dan begroot, was het resultaat van de zelfoogsttuin sluitend.  

5.5 Arkgemeenschap 

De uitgaven voor activiteiten van de gemeenschap zijn in 2019 beperkt geweest.  
De grootste uitgavenpost is de afdracht voor overhead.  
De ontvangen vergoedingen voor het gebruik van de Grote Kapel waren aanmerkelijk hoger dan begroot. 
De inkomsten uit vaste vrijwillige bijdragen waren lager dan begroot.  
Per saldo heeft dit onderdeel van De Ark een overschot van € 1.617.  
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5.6 Overhead gemeenschap 

De resultatenrekening voor de overhead van de gemeenschap heeft een positief saldo van € 42.244  

De inkomsten voor overhead zijn deels verkregen uit de interne afdrachten vanuit de verschillende on-
derdelen van de Arkgemeenschap: € 15.450. 
Een veel groter bedrag is ontvangen via donaties: € 80.573.  
Een deel van deze donaties was gelabeld en is voor die specifieke doelen gebruikt, zoals hierboven be-
schreven bij de Werkplaats. Ook voor de salariskosten voor de gemeenschapsverantwoordelijke en admi-
nistrateur geldt dat deze in 2019 niet opgebracht konden worden uit inkomsten van zorggelden. Het te-
kort is gefinancierd uit specifieke donaties van fondsen.  

De grootste post aan uitgaven betreft salarissen en vrijwilligersvergoedingen voor de gemeenschapsver-
antwoordelijke per 1 mei en een administrateur per 1 september: € 25.846. Daarnaast is er een bedrag 
van € 5.890 uitgegeven aan personeelsverzekeringen.  
In 2019 is 10% van het totaalbedrag dat ontvangen is aan niet-gelabelde donaties, gedoneerd aan L’Ar-
che International ten behoeve van de Arkgemeenschap in Honduras.  
In 2019 ontvingen wij donaties bestemd voor de nieuwbouw van Arkhuis 1 op landgoed Dennenheuvel: 
dit bedrag van € 12.685 is als voorziening in de balans opgenomen.  

5.7 Reserveringen  

Eind 2018 was er een bedrag van € 25.600 aan gelabelde donaties die niet uitgegeven waren. Dit bedrag 
is in de jaarcijfers opgenomen als bestemmingsreserve. Deze reserveringen zijn in 2019 uitgegeven.  
Ook in 2019 zijn gelabelde donaties ontvangen die niet in dat jaar uitgegeven konden worden: een to-
taalbedrag van € 36.988 is opgenomen als bestemmingsreserve.  
In 2020 zullen de inkomsten uit zorggelden nog niet dekkend zijn voor de uitgaven voor de salarissen van 
de activiteitenbegeleiders. Daarnaast zijn er ook voor de afdrachten voor de overhead vanuit de verschil-
lende onderdelen onvoldoende inkomsten. De tekorten kunnen worden aangevuld uit de bestemmings-
reserve, met gelden die daarvoor gelabeld zijn.  
Daarnaast zullen er uitgaven gedaan worden voor bijvoorbeeld de realisatie van een opslag voor haard-
hout en machines.  

5.8 Grondslagen 

De jaarrekening 2019 is opgesteld volgens de grondslagen van De Ark.  
De materiële vaste activa, de nieuwe cv-installatie in Pelletier, wordt afgeschreven in vijf jaar. Dat komt 
overeen met de termijn waarop wij verwachten dat de nieuwbouw in gebruik genomen kan worden.  
Alle overige grote investeringen zijn niet geactiveerd vanwege het tijdelijke karakter van Arkhuis Pelletier 
en Werkplaats De Ark.  

 

  



 

 

Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem 
 
 

21 
 

6. Blik vooruit 

Het jaar 2020 zal naar verwachting een minder stormachtig jaar worden dan het afgelopen jaar.  

Weliswaar streven we ernaar dat de Werkplaats verder groeit: voldoende deelnemers per dag en vijf 
openingsdagen in de week. Dat zal zeker nog de nodige inspanning vragen. Waarschijnlijk moet het team 
van activiteitenbegeleiders en assistenten dan ook uitgebreid worden. 

Het aantal bewoners en logees van Pelletier en ook het aantal woonbegeleiders, intern en extern blijft 
echter stabiel, verwachten we. In 2020 kunnen we wellicht een coördinator voor het wonen in Arkhuis 
Pelletier benoemen en mogelijk kunnen we ook weer op zoek gaan naar een inwonende begeleider. 
Hopelijk kunnen we in 2020 een andere boekhouder/administrateur aantrekken. Mogelijk kunnen we 
onze zorgtuinder ook een arbeidsovereenkomst aanbieden.  
Naar verwachting zal het aantal vrijwilligers en vrienden van De Ark licht toenemen in 2020. Nieuwe 
vrienden, die op de één of andere wijze bij kunnen dragen aan ons project zijn altijd welkom. 

2020 zal een jaar zijn waarin vooral gewerkt wordt aan structuur: heel diverse maatregelen en werkwij-
zen, die er vooral voor moeten zorgen dat het goed wonen, goed werken en goed samenzijn is in De Ark 
Haarlem. Goed en veilig, betrouwbaar en duurzaam, stabiel. Niet alleen in 2020 maar ook alle jaren 
daarna. 

Dat neemt niet weg dat wij een open, gastvrije en verbindende gemeenschap willen blijven.  
We zullen iedere vrijdag blijven vieren en eten, met iedereen die daar bij aanwezig wil zijn.  
We zullen in 2020 bijna iedere maand een Open Huiskamer organiseren, met name voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Voor deze Open Huiskamers vragen we aan jonge mensen in onze omge-
ving of zij vorm willen geven aan een activiteit. Zo hopen we  jongeren te interesseren en mogelijk te bin-
den.  
Uiteraard zijn er in 2020 ook weer veel (nieuwe) oogstdeelnemers en vrijwilligers welkom op de tuinde-
rij. 

2020 zal het jaar zijn van ons 1e lustrum. Bij onze Open Dag in juni zullen we dat zeker vieren. 
Het zal ook het jaar zijn waarin we een nieuw mandaat opstellen voor onze gemeenschap. Een onder-
scheidingscommissie zal vele mensen in de gemeenschap beluisteren om te horen wat er nodig is in onze 
gemeenschap en in welke richting zij zich de komende vijf jaar kan of zou moeten ontwikkelen. 
Wij zien daar naar uit! 
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7. Jaarcijfers 

Balans per 31-12-2019   
       

(na resultaatbestemming)          

   31 december 2019  31 december 2018 

Activa          

Vaste activa          

Materiële vaste activa 1           8.082            10.776    

Waarborgsommen 2                 -                      -      

              8.082             10.776  

Vlottende activa          

Vorderingen 3         11.250        

Vorderingen op korte termijn           11.250                 289  

Vorderingen op lange termijn          

Waarborgsommen                225      

Liquide middelen 4         

Bankdeposito's en giro's          47.763            34.304    

Kas                  -                      -      

            47.763             34.304  

           59.238            34.593  

      

           67.320            45.369  

          

          

   31 december 2019  31 december 2018 

Passiva          

Stichtingsvermogen 5          41.259            38.369  

Voorzieningen 6          12.685                    -    

Langlopende schulden 7                  -                      -    

Kortlopende schulden 8         

Overige schulden en overlopende 
passiva 

  
 

       13.376   
 

          7.000  

          

           67.320            45.369  
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Staat van baten en lasten over 
2019 

  

     

   Realisatie 2019  Begroting 2019  Realisatie 2018 

   €  €  € 

Baten        

Inkomsten uit vermogen en beleggingen 9                     -                      -                      -    

Inkomsten uit zorggelden, verkopen, gebruiksverg. 10           165.405          141.200            49.262  

Inkomsten uit donaties 11             80.573            70.600            59.243  

Som van de geworven baten            245.978          211.800          108.505  

Som der baten            245.978          211.800          108.505  

        

Lasten        

Personele kosten 12           122.241          130.200            24.363  

Organisatiekosten 13           120.847            81.600            52.018  

Incidentele baten en lasten 14                     -                      -                      -    

Som der lasten            243.088          211.800            76.381  

Resultaat                2.890                    -              32.124  

 

 


