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Inleiding
2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de Corona-pandemie. Wereldwijd, bij alle gemeenschappen van L’Arche en ook regionaal (De Ark in Vlaanderen) heeft Corona toegeslagen, met zieken, overledenen, angst, verdriet en economische tegenslag als gevolg. Gevolgen die ook in 2021 nog gevoeld zullen
worden.
Min of meer tegelijkertijd werd de federatie van Arkgemeenschappen getroffen door een diepe vertrouwensbreuk, toen bleek dat degene die tot dan toe het boegbeeld van De Ark was langdurig en ernstig
misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Deze onthullingen hebben velen, zeker mensen die al lang in een
Arkgemeenschap wonen of werken, diep geschokt en pijn gedaan.
Binnen deze context heeft de Arkgemeenschap regio Haarlem het goed gedaan. Ook bij ons hebben de
maatregelen ter bescherming tegen Corona veel activiteiten onmogelijk gemaakt of beperkt. Dat was
vaak jammer en werkte belemmerend voor het beleven en vormen van een gemeenschap.
Gelukkig bleef onze Tuinderij een fijne werkplek en konden we gewoon doorgaan met het leveren van
gezonde, verse groenten, kruiden en bloemen aan zeker 95 oogstdeelnemers.
Onze Werkplaats kon ondanks lockdowns bijna heel het jaar openblijven, voor sommigen zelfs het gehele jaar! Bovendien groeide de Werkplaats in aantal deelnemers, openingsdagen, vrijwilligers en activiteitenbegeleiders.
We zijn er van overtuigd dat 2020 voor de huisgenoten in Arkhuis Pelletier een jaar was met beperkingen, maar ook met vele hoogtepunten, veel plezier en het goede samenleven.
En binnen de gemeenschap was er sprake van zeer veel creativiteit, veerkracht en verbondenheid, met
het festival vanwege ons 1e lustrum als onbetwist hoogtepunt van het jaar.
Op deze plaats willen we alle (vrijwillige) medewerkers en de vrienden van onze gemeenschap van harte
bedanken voor hun inzet, zorg en creativiteit.
Ouders en familieleden van onze huisgenoten en deelnemers danken we voor hun vertrouwen in De Ark.
Hartelijk dank ook aan de congregatie van de Zusters van de Goede Herder, GroenRood Vastgoed, de gemeente Bloemendaal, de Protestante Gemeente Bloemendaal en Overveen, andere kerken en fondsen
en al onze donateurs voor hun ruimhartige en financiële ondersteuning.
Na een onderscheidingsproces dat voor het eerst geheel online heeft plaatsgevonden heeft De Ark Haarlem in 2020 een nieuw mandaat gekregen voor de komende vier jaar. We weten wat ons te doen staat
en welke keuzes en ontwikkelingen voor ons liggen en gaan daar vol vertrouwen op af. We kunnen en
willen dat alleen doen in verbondenheid met velen en hopen van harte dat we die verbondenheid in
2021 ook daadwerkelijk weer kunnen gaan ervaren.
In dit jaarverslag kun je meer in detail lezen wat 2020 ons heeft gebracht. We hopen dat het je goed
doet. Voor belangstellenden is ook een financiële verantwoording beschikbaar.
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Leeswijzer
Misschien ten overvloede willen we hier vermelden dat onze Arkgemeenschap is georganiseerd met en
rondom kwetsbare mensen. Vaak mensen met een verstandelijke beperking, soms ook met een psychische aandoening en/of lichamelijke beperkingen.
Maar hebben we niet allemaal onze beperkingen? En zeggen we niet voor niets: verschillen verrijken?
Wij willen liever niet spreken over: ‘doelgroepen’, ‘cliënten’, ‘mensen met een verstandelijke beperking’
of ‘mensen met een aandoening’. Soms, als het niet anders kan, spreken we over ‘mensen met een zorgvraag’, zoals: een aantal bewoners/huisgenoten in Arkhuis Pelletier, en ‘mensen met een begeleidingsvraag’, zoals: een aantal mensen die in de werkplaats en op de tuin werken.

Enkele kengetallen over 2020

Aantal personeelsleden
vrijwilligers, ca.
huisgenoten
deelnemers van de Werkplaats
‘kernleden’ van de gemeenschap1, ca.
bestuursleden
weeksluitingen
bezoekers van de weeksluiting, gemiddeld
waarvan gasten, gemiddeld
Open huiskamers:
bezoekers, gemiddeld:
waarvan mensen met een begeleidingsvraag, gemiddeld:
vergaderingen van de gemeenschap:
vergaderingen van het coördinerend overleg:
bestuursvergaderingen:
weken oogst:
oogstaandelen:
gemeenschapsdagen:
bezoekers, ca.
abonnees op de nieuwsbrief, ca.
donateurs, ca.
gastgebruikers van de Grote Kapel

1

eind
2020
12
34
7
12
80
5
52
15
4
10
8
8
16
8
ca. 27
75
1
40
600
36
ca. 5

eind
2019
9
27
8
9
45
5
52
20
3
18
10
7
12
13
7
ca. 27
82
1
40
550
50
17

eind
2018
0
20
3
4
22
5
52
12
4
21
12
9
12
15
10
28
75
1
40
500
38
15

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. Stichting en bestuur
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 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.
Het bestuur heeft in 2020 acht keer vergaderd, waarvan vier via Zoom. In deze vergaderingen is naast
actuele ontwikkelingen in de gemeenschap onder meer gesproken over:
- de jaarcijfers 2019, het jaarverslag 2019, het activiteitenplan 2020, de halfjaarcijfers 2020, de
begroting 2021 en een meerjarenbegroting vanaf 2021
- donaties van De Ark Haarlem aan (gemeenschappen van) L’Arche International
- het kwaliteitsbeleid, -handboek en de uitvoering van het beleid
- personeelszaken, w.o. werving, aanstellingen en deskundigheidsbevordering
- beleid en maatregelen ivm Corona
- de uitkomsten van het onderzoek naar het handelen van de stichter van L’Arche en de consequenties daarvan voor onze eigen positie
- de ontwikkelingen rond de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel, de visie en bijdragen
van het bestuur hieraan
- een evaluatie van het eigen functioneren.
Daarnaast zijn de bestuursleden nog eenmaal bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over het
‘charter’ van L’Arche, de internationale federatie van Arkgemeenschappen en eenmaal om input te geven voor een nieuw mandaat voor de gemeenschap.
Het bestuur heeft in april gesproken met de internationaal verantwoordelijke van L’Arche om zich te laten informeren over de maatregelen die L’Arche heeft genomen naar aanleiding van de onthullingen
over het gedrag van de stichter van L’Arche. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat L’Arche adequate
maatregelen neemt om de veiligheid van alle leden van Arkgemeenschappen over de wereld te waarborgen.
Het bestuur heeft ingestemd met het jaarverslag en de jaarcijfers over 2019, met de begroting voor 2021
en heeft toezicht gehouden op de uitvoering van het jaaractiviteitenplan van 2020.
Een delegatie van het bestuur heeft gedurende het jaar drie keer overleg gehad met de partners in de
herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel.
Twee leden van het bestuur vormen een bestuurlijke commissie ‘kwaliteit’, die zicht houdt op de kwaliteit van zorg in De Ark Haarlem.
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2. Samenwerking en partners
De Arkgemeenschap Haarlem is aangesloten bij de federatie van Arkgemeenschappen, L’Arche International. Ark Haarlem heeft de status van project. De regioverantwoordelijke van L’Arche voor Vlaanderen
en Nederland begeleidt ons project. Vanwege de Corona-crisis heeft hij onze gemeenschap in 2020 maar
een enkele keer kunnen bezoeken 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 Zoom-overleg met de gemeenschapsverantwoordelijke. De gemeenschapsverantwoordelijken van de vijf Arkgemeenschappen in de regio Vlaanderen en Nederland komen normaal gesproken driemaal per jaar samen, voor overleg over zaken van
gezamenlijk belang. In januari vond deze regioraad in Bloemendaal plaats.
De regioverantwoordelijke heeft in de zomermaanden samen met twee mensen uit de gemeenschap (via
Zoom) met allerlei vertegenwoordigers van de gemeenschap gesproken om te horen wat de gemeenschap nodig heeft, welke koers zij zou moeten varen in de komende 4 – 5 jaar. Hetgeen resulteerde in
een nieuw mandaat voor de gemeenschap.
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 overeengekomen 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. Op 14 juli 2017 zijn de partners een formele samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waar gaandeweg verder invulling aan gegeven wordt.
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3. De Arkgemeenschap en organisatie
De Arkgemeenschap Haarlem kent geen formeel lidmaatschap.
De gemeenschap telt ongeveer 90 mensen. Hiertoe behoren onder meer: de vier mensen met een zorgvraag die in Arkhuis Pelletier wonen, de twee vaste logés van Pelletier, de 12 deelnemers of stagiairs van
de Werkplaats en de ca. 7 mensen met een zorgvraag die regelmatig bij de Open Huiskamers of andere
gemeenschapsactiviteiten aanwezig zijn.
Daarnaast is er een stabiele groep van ca. 68 mensen 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 gemeenschap rekenen we ook de familieleden van onze huisgenoten en de ‘vrienden van De Ark’ die regelmatig 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.
Eind 2019 hadden negen mensen een (deeltijd) arbeidsovereenkomst met de Stichting Arkgemeenschap
regio Haarlem: de gemeenschapsverantwoordelijke, vijf woonbegeleiders, twee activiteitenbegeleiders
en een administratief medewerker. De zorgtuinder werkte als ZZP’er voor De Ark.
In de loop van 2020 zijn daar één woonbegeleider, één activiteitenbegeleider en de tuinder bij gekomen
en telt De Ark 12 mensen met een dienstverband (ca. 6 FTE).
De Ark Haarlem wil een goede werkgever zijn en hanteert de CAO voor de Gehandicaptenzorg.
Naast de gemeenschapsverantwoordelijke hebben vijf mensen een verantwoordelijke rol: coördinator
van de Werkplaats, coördinator van Arkhuis Pelletier, coördinator van de Tuinderij, coördinator voor de
Herontwikkeling en coördinator voor de Spiritualiteit. Zij vormen het Coördinerend Overleg, dat iedere
drie weken bijeen komt en belangrijke besluiten voorbereid, neemt of bekrachtigt.
De gemeenschapsverantwoordelijke en de coördinator voor de herontwikkeling zijn geen lid van het bestuur, maar nemen wel deel aan de bestuursvergaderingen. De gemeenschapsverantwoordelijke is door
het bestuur gemachtigd om de belangen van de stichting te behartigen, het bestuur te vertegenwoordigen en datgene te doen wat in het belang van de stichting gewenst, nuttig of noodzakelijk geacht kan
worden.
De gemeenschapsverantwoordelijke en de coördinator voor de herontwikkeling hebben regelmatig overleg met de directeur van de Zusters van de Goede Herder (het Klooster) en de partners in de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel.
De gemeenschapsverantwoordelijke neemt ca. driemaal per jaar deel aan de regioraad, het overleg van
de regioverantwoordelijke en de vijf gemeenschapsverantwoordelijken van de regio Vlaanderen en Nederland.
Eind 2020 telt de gemeenschap telt ca. 34 vrijwillige medewerkers (2019: 27), samen zeker 6 FTE. Twee
vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. Alle vrijwilligers hebben
een vrijwilligersovereenkomst en een VOG. Voor de Arkgemeenschap Haarlem zijn de vrijwillige medewerkers net zo waardevol en relevant als de medewerkers met een arbeidsovereenkomst.
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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.
Kleinschaligheid, de gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, wederkerigheid in de duurzame relaties tussen betrokkenen onderling, spiritualiteit, gemeenschapsleven en de verbondenheid met de gemeenschap van L’Arche International zijn essentiële kenmerken van De Ark.
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 geldig tot 2020 en zal in de loop van 2020 moeten worden vernieuwd.
Om ons doel te realiseren heeft de gemeenschap op de volgende gebieden activiteiten ondernomen:
wonen, werken, gemeenschap en spiritualiteit, herontwikkeling en organisatie.

4.1 Wonen
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.
In 2017 hebben de Zusters van de Goede Herder het huis Pelletier aan de Krommelaan in gebruik gegeven aan De Ark. Dit huis heeft ruimte voor negen huisgenoten. De Ark kan in dit gebouw blijven wonen
totdat er op landgoed Dennenheuvel nieuwbouw is gerealiseerd. In 2017 en 2018 is Pelletier grotendeels
in zelfwerkzaamheid geschikt gemaakt voor bewoning. In 2019 kregen de eerste drie pioniers er vijf huisgenoten bij. Het huis heeft bovendien twee vaste logees, beiden met het perspectief dat zij in de toekomst in De Ark komen wonen, ofwel in het huidige Arkhuis, ofwel in de nieuwbouw.
Arkhuis Pelletier in 2020
Arkhuis Pelletier werd in 2020 bewoond door vier inwonende begeleiders, vier mensen met een zorgvraag en twee vaste logés, eveneens met een zorgvraag. In de loop van 2020 is één van de begeleiders
verhuisd naar een eigen woning. Zij is wel als (uitwonend) begeleider blijven werken en kreeg later de
functie van coördinator.
Eind 2020 was er dus één appartement vrij voor een interne woonbegeleider. In 2020 heeft het team van
Pelletier kennis gemaakt met drie mensen die belangstelling hadden voor wonen en werken in De Ark.
Eind 2020 hebben we goede hoop dat we er begin 2021 een nieuwe huisgenoot / inwonend begeleider
bij krijgen.
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Het team van Pelletier bestond verder nog uit twee externe woonbegeleiders en een assistente. Eén van
hen kwam het team in april versterken, m.n. voor nachtdiensten. In de loop van de maanden heeft hij
ook een flink aantal diensten gedaan in de (extra) Werkplaats. In november is hij weer uit dienst gegaan,
voor een vaste aanstelling elders. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijzonder positieve inzet en wensen
hem graag het beste.
Het team van Pelletier overlegt wekelijks met elkaar over de gang van zaken en de aandacht en zorg voor
de huisgenoten. Daarbij worden zij ondersteund door een orthopedagoog en een GZ-psycholoog.
Corona
Normaal gesproken zijn er diverse mensen uit de gemeenschap die (regelmatig) in huis komen voor een
klusje, een uitje, een spelletje, een maaltijd of een praatje. Dat geldt uiteraard ook voor familieleden en
vrienden van de huisgenoten. Als gevolg van de Corona-pandemie is dat in 2020 tot een minimum terug
gebracht. De deelnemers en medewerkers van de Werkplaats kwamen vanaf maart niet meer binnen.
Vrienden, ouders, familieleden en gemeenschapsleden komen ook niet meer binnen. En ook onze vaste
logees konden een tijd lang niet komen logeren. Het werd veel rustiger in huis, wat door alle huisgenoten regelmatig als goed en prettig werd ervaren.
In het voorjaar en de zomer kwam er nog regelmatig bezoek aan het raam of in de tuin, vaak met een
lekker toetje voor het huis. De huisgenoten gingen zelf ook regelmatig op tuin- of raamvisite bij leden
van de gemeenschap. Er zijn verschillende creatieve activiteiten en ludieke acties geweest om de banden
met de leden van de gemeenschap in stand te houden. De creativiteit was groot en de spirit was goed.
De huisgenoten van Pelletier én de overige gemeenschapsleden hielden zich het hele jaar goed aan de
verschillende beschermende maatregelen en aan de lockdowns. In de loop van het jaar werd het Coronaprotocol in Pelletier meermalen aangescherpt. Mede hierdoor voorkwamen we dat huisgenoten werden
besmet en dat de woonbegeleiders met mondkapjes en/of beschermende kleding moesten gaan werken. De huisgenoten en het team van Pelletier vormden één veilige en gezellige ‘bubbel’, die in 2020 uit
voorzorg slechts één periode in volledig isolement hoefde te gaan. Een periode die zij zelf bestempelden
en ervoeren als ‘Corona-vakantie’.
Dagelijks leven, groot weekends en uitjes
De huisgenoten delen hun dagelijks leven samen: ze gaan naar hun werk (dagbesteding) 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. 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.
Normaal gesproken is het voor alle huisgenoten eens in de maand ‘groot weekend’. De huisgenoten gaan
dan logeren bij familie of vrienden en de woonbegeleiders hebben even helemaal vrij. In Pelletier is het
een stil weekeinde. Op zondag komt iedereen dan weer thuis met nieuwe verhalen en ervaringen.
In de loop van 2020 konden als gevolg van lockdowns of uit veiligheidsoverwegingen niet alle ‘groot
weekends’ doorgaan en/of konden niet alle huisgenoten bij familie of vrienden logeren. Dat is opgelost
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door het team. Maar het is zeker ook jammer, verdrietig of moeilijk (geweest) voor de betreffende huisgenoten en/of hun familie.
In 2021 zoeken we verder naar mogelijkheden om alle huisgenoten toch maandelijks een weekend elders te laten logeren. Dat is niet alleen ontspannend voor het team, maar – geloven wij – ook verrijkend,
zowel voor de huisgenoten als voor degenen waar zij gaan logeren.
Normaal gesproken staan er regelmatig uitjes op de agenda van Pelletier. Zo zijn we begin 2020 met alle
huisgenoten en het team op bezoek gegaan bij De Ark in Gent, waar we ook konden overnachten, en bij
De Ark in Moerkerke-Brugge. We woonden daar de feestelijke opening van het nieuwe atelier in Moerkerke bij.
In mei hebben de dames van Arkhuis Pelletier gezamenlijk een weekend doorgebracht in het huis van de
ouders van Anouk.
En in augustus was het tijd voor de jaarlijkse Arkvakantie. Dit jaar brachten we een heerlijke week door
in Mariënkroon, bij Den Bosch, waar we hartelijk welkom werden geheten door de Focolare-gemeenschap aldaar.
Alle huisgenoten en overige teamleden hebben gedurende het jaar gelukkig nog wel hun eigen vakanties
kunnen houden, zij het minder vaak, minder ver weg of minder bijzonder dan gepland. Deze vakanties
waren belangrijke weken van ontspanning in een jaar waarin de huisgenoten en teamleden veel meer
dan normaal op elkaar aangewezen waren.
Begin 2020 hadden we tweemaal bezoek en logés in huis van de andere gemeenschappen in de regio
Vlaanderen en Nederland: in januari de gemeenschapsverantwoordelijken tijdens hun regionaal overleg,
in februari andere verantwoordelijken uit deze gemeenschappen, die hier samen een training volgden.
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 januari uit voor de koffie of thee en in februari stelden we ons huis open voor het jaarlijkse ‘Gluren bij de
buren’-festival. Met name dat laatste was weer heel feestelijk.
Zorg en begeleiding
Met alle huisgenoten met een zorgvraag en met de logés, 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 te evalueren, om contact te onderhouden met familie en andere belangrijke relaties en om individuele begeleidingsgesprekken met de huisgenoot te voeren.
In de loop van 2020 hebben de persoonlijk begeleiders in samenspraak met de huisgenoot zelf, met familie, teamleden en gedragswetenschappers een begeleidingsplan opgemaakt en vastgesteld. Deze plannen dienen als leidraad voor de begeleiding en zorg, voor de rapportages en de evaluaties.
Voor één van de huisgenoten hebben we in 2020 advies van het CCE aangevraagd. Met hen, de familie
en onze gedragswetenschappers zoeken we naar de beste vorm van zorg en begeleiding voor onze huisgenoot. Dat vraagt de nodige (extra) inzet van het team.
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In het afgelopen jaar heeft het hele team, samen met het team van de Werkplaats en Tuinderij en enkele
vaste vrijwilligers de eerste twee dagen scholing van de methode ‘Geef me de 5’ gevolgd. Helaas moest
dat online gebeuren. ‘Geef me de 5’ biedt inzicht in autisme en goede handvatten om mensen met een
stoornis in het autisme spectrum goed te verstaan en te begeleiden. We zijn enthousiast over de methode en zetten de scholing in 2021 voort.
Daarnaast hebben verschillende teamleden hun kennis over BHV weer opgefrist.
Kwaliteit
Het werken met begeleidingsplannen maakt deel uit van het kwaliteitssysteem waar in 2020 verder aan
gewerkt is. In goed overleg wordt voor de verschillende onderdelen van De Ark (Arkhuis Pelletier, Werkplaats en Tuinderij) een kwaliteitshandboek samengesteld en geschreven. 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. De bestuurlijke commissie Kwaliteit heeft hierbij een adviserende rol. Het
werk aan het kwaliteitshandboek wordt in 2021 vervolgd en zal daarna ook een plek krijgen in de beleidscyclus van de organisatie.
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 Dennenheuvel. 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 houden.

4.2 Werkplaats De Ark
Eind 2016 zijn we begonnen met onze Werkplaats in het souterrain van Euphrasia. In deze Werkplaats
ontvingen we mensen met een zorg- cq begeleidingsvraag (deelnemers) 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 verplaatsen naar een bijgebouw naast Arkhuis Pelletier en werden de bouwkundige voorbereidingen daarvoor getroffen. Toen we toezeggingen kregen voor verschillende startsubsidies en donaties
zijn we in 2019 van start gaan met versie 2.0 van onze Werkplaats.
Deelnemers en team
In de loop van 2020 konden we verschillende nieuwe deelnemers verwelkomen. Andere deelnemers kozen ervoor om één of meerdere dagen extra bij ons te komen werken. Dat maakte dat we al in de loop
van 2020 konden besluiten om van vier naar vijf openingsdagen te gaan én dat we nu een bijna volledige
bezetting van zes deelnemers per dag hebben. Er zijn nog enkele plaatsjes (dagdelen) vrij.
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In oktober konden we een nieuwe activiteitenbegeleider aantrekken. We hebben nu drie professionele
activiteitenbegeleiders, die samen een team vormen. Dit team wordt ondersteund door een orthopedagoog en een GZ-psycholoog.
Iedere werkdag is er ook (minstens) een vaste vrijwilliger aanwezig als assistent-activiteitenbegeleider.
Enkele van onze vaste vrijwilligers zijn in 2020 meer gaan werken of op een vast dagdeel komen werken.
We hebben er ook een aantal enthousiaste vrijwilligers bij gekregen, waar we heel blij mee zijn.
Onze vrijwilligers zijn van het grootste belang: er zijn er die graag helpen in de tuin of met het onderhoud
van ons terrein, er zijn er die het liefst de jams of chutneys maken of de kruiden drogen, anderen helpen
onze deelnemers met name op kunstzinnig gebied of geven hen nog wat onderwijs of een goed gesprek.
Zonder onze vrijwillige medewerkers zouden we veel minder aandacht aan de deelnemers van de werkplaats kunnen schenken en ook niet zo’n uitgebreid aanbod van activiteiten kunnen aanbieden.
Bij de vrijwilligers horen ook de drie chauffeurs die enkele van onze deelnemers komen halen en brengen.
Met alle vrijwilligers houden we jaarlijks één formeel evaluatiegesprek, waarbij we ook kunnen horen
waar en hoe zij zich willen ontwikkelen.
Corona en verhuizingen
Vanwege de dreiging van Corona hebben we de Werkplaats in maart moeten sluiten. We zijn echter
nooit helemaal gesloten: de Werkplaats bleef in eerste instantie open voor alle huisgenoten van Arkhuis
Pelletier, degenen die al bij ons kwamen werken én degenen die vanwege de eerste lockdown niet meer
naar hun eigen werkplekken konden. Voor hen was dit bijzonder waardevol.
Met de overige deelnemers hebben we in deze periode zo goed mogelijk contact gehouden en gekeken
wat we voor hen konden doen, met activiteiten thuis of een wandeling met één van onze vrijwilligers.
Zodra we dat verantwoord achtten hebben we hen de gelegenheid geboden om weer bij ons te komen
werken: buiten, op de Tuinderij gedurende twee ochtenden in de week. Dat was mede mogelijk omdat
de vrijwilligers van de Tuinderij in die periode alleen op de middagen kwamen werken.
In mei hebben we onze ‘huiskamer’ in voormalig klooster Euphrasia schoongemaakt en als tijdelijke
werkplaats ingericht. Zo konden we tijdelijk, op maandag en vrijdag, aan twee groepen dagbesteding bieden: de huisgenoten van Pelletier in de werkplaats aan de Krommelaan en de ‘deelnemers van buiten’ in
werkplaats Euphrasia. Omdat het toen voor onze vrijwilligers nog niet verantwoord om te komen assisteren hebben we dit kunnen realiseren met extra inzet van één van de woonbegeleiders, die het team van
Arkhuis Pelletier in april al was komen versterken.
In oktober kregen we de beschikking over een tweede, grote zaal in Euphrasia. We besloten deze twee
zalen in te richten als één Werkplaats voor al onze deelnemers samen. De ruimte is groot en goed geventileerd en in combinatie met een degelijk Corona-protocol veilig genoeg om ook onze vrijwillige medewerkers weer toe te laten.
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In de loop van het jaar hebben we verschillende keren nieuwe omgangsregels en protocollen moeten
opstellen om open te kunnen gaan (of: blijven) en de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen. De
maatregelen kosten ons dagelijks een hoop tijd, maar we hebben het er graag voor over.
Eénmaal, eind oktober, kregen we te maken met een Corona-besmetting en moesten de Werkplaats,
Arkhuis Pelletier en alle deelnemers en medewerkers in quarantaine of isolatie. Gelukkig bleef het bij één
zieke, die goed hersteld is en hadden we verder geen besmettingen.
Exposeren bij het lustrumfestival 2020
In de zomertijd hebben de kunstenaars van de Werkplaats ieder in hun eigen stijl een prachtig
schilderij gemaakt voor het Ark 1,5 meter-festival. De schilderijen stonden in een groep in het bos. We
waren met elkaar best wel trots: op de inzet van iedereen maar ook op de mooie resultaten! Naast de
schilderijen was er ook nog een solo-expositie van prachtige maskers en een mime-voorstelling te bewonderen. Er werd muziek gemaakt, een poppenkast voorstelling gegeven en acrobatische toeren uitgehaald.
Tijdens het festival stonden wij met een kraam met al onze zelfgemaakte producten. Het was fijn om te
merken hoe enthousiast mensen reageerden op onze waar. Er werd bijzonder veel verkocht, een duidelijk teken van waardering voor onze deelnemers. De verkoop van producten maakt het o.a. mogelijk dat
wij als Werkplaats met mooie materialen kunnen werken.
Later in het jaar, bij de Gemeenschapsmiddag in de Advent, stonden we er opnieuw met onze kraam en
kochten mensen graag onze winterproducten.
Eén thee is geen thee...
Een doel dat we ons het afgelopen jaar stelden was dat we met drie verschillende Ark-theeën naar buiten wilden treden. De tuinders zorgen voor een grote diversiteit aan kruiden, die later in het jaar door
onze deelnemers worden geplukt of geknipt, gedroogd, gesorteerd, gewogen en gemengd tot de Ark
Tuin-thee, de Ark Weer-en-wind-thee en de Ark Ontspan-thee.
Later in het jaar konden we onze theeën en enkele andere producten leveren aan het Duincafé in de
Kennemerduinen, een heel mooi verkooppunt!
Buiten- en binnenwerk
Eén van de belangrijke kwaliteiten van onze Werkplaats is dat we deelnemers zowel binnen- als buitenwerk kunnen bieden. Een mooie variatie van allerlei soorten werk, en nog gezond ook.
Bijna heel het jaar werken onze deelnemers iedere maandag- en vrijdagochtend mee op de Tuinderij van
De Ark. Op woensdag doen ze vaak het onderhoud van de grote tuin bij Arkhuis Pelletier, of wordt daar
hout gekloofd. Op dinsdag en donderdag verzorgt de ploeg het terrein van landgoed Dennenheuvel,
waaronder ook de begraafplaats van de Zusters van de Goede Herder.
’s Middags wordt er gewerkt in ons creatieve atelier. Misschien wel juist door deze combinatie van binnen en buiten en deze variatie in werksoorten heerst er doorgaans een goede sfeer in onze Werkplaats.
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Zorg, scholing en kwaliteit
In 2020 zijn we begonnen met het systematisch werken aan handelingsplannen en begeleidingsdoelen
van/voor onze deelnemers en het cyclisch evalueren en bijstellen van plannen en doelen.
Het werken met begeleidingsplannen maakt deel uit van het kwaliteitssysteem waar in 2020 verder aan
gewerkt is. In goed overleg wordt voor de verschillende onderdelen van De Ark (Arkhuis Pelletier, Werkplaats en Tuinderij) een kwaliteitshandboek samengesteld en geschreven. 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 2021 vervolgd en zal
daarna ook een plek krijgen in de beleidscyclus van de organisatie.
De activiteitenbegeleiders en enkele vrijwillige medewerkers hebben mee gedaan aan de scholing over
‘Geef me de 5’. Helaas moest dat online gebeuren. ‘Geef me de 5’ biedt inzicht in autisme en goede
handvatten om mensen met een stoornis in het autisme spectrum goed te verstaan en te begeleiden.
We zijn enthousiast over de methode en zetten de scholing in 2021 voort.
Daarnaast hebben verschillende teamleden hun kennis over BHV weer opgefrist.
Financiering
De Werkplaats wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemers die een indicatie voor dagbesteding
en een PGB uit de WLZ hebben.
Enkele deelnemers worden gefinancierd uit de WMO van de gemeente Haarlem.
Gedurende het jaar hadden we ook enkele deelnemers die (nog) geen indicatie of budget hebben voor
dagbesteding. Met name voor hen ontvingen we opnieuw een subsidie van de gemeente Bloemendaal,
waardoor we deze mensen een plek konden bieden waar zij kunnen blijven participeren, mee doen in
het werkritme en goede werkervaringen op kunnen doen. Dat kan zowel in onze Werkplaats als op de
Tuinderij. In 2020 heeft een tweetal mensen tijdens (gezamenlijk) 142 dagen dankbaar van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Wij helpen hen graag en hopen daarom dat de gemeente Bloemendaal dit ook
in 2021 weer mede mogelijk maakt.
Onderaanneming
In 2020 functioneerde Werkplaats en Tuinderij De Ark voor een drietal deelnemers als onderaannemer
van de Stichting Landzijde, het centrale loket voor landbouw en zorg in Noord-Holland. Het gaat om deelnemers die gefinancierd worden uit de WMO van de gemeente Haarlem en die geen PGB hebben.
In 2021 worden we voor één van deze deelnemers onderaannemer van Philadelphia Zorg.
St. Landzijde is ook in 2021 bereid om ons als onderaannemer aan te houden voor twee van onze deelnemers. Waarvoor onze dank.

4.3 Tuinderij De Ark
Tuinderij De Ark mag sinds 2015 om niet gebruik maken van 0,7 ha. tuinbouwgrond van het Klooster op
het landgoed Dennenheuvel.
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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 oogstdeelnemers verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan het werk van de tuinder en vaste vrijwilligers.
Oogstjaar
In 2020 waren de weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen niet optimaal. We hadden een droog
en fris voorjaar en een koele zomer. Daardoor was de groei van vele groenten verre van optimaal.
Gedurende het jaar hebben we (veel) schade van herten en reeën gehad. Ze hebben zich onder meer tegoed gedaan aan aardbeien, andijvie en diverse bloemen. Verder hebben we last gehad van slakken en
veenmollen.
Vanwege de Corona-maatregelen konden onze vrijwilligers minder vaak en minder lang op de tuin komen helpen. Mede daardoor was het onkruid dit jaar soms moeilijk te beheersen. Ook de waterbeheersing was ingewikkeld. In verband met de vroege droogte hebben we het water in de sloot in het voorjaar
hoog laten staan. Te hoog misschien, want later in het seizoen bleef het water na felle regenbuien op bepaalde plekken op het land staan.
Desalniettemin werden er zo’n 40 verschillende groenten geteeld. Volgens de evaluaties van de oogstdeelnemers: met een goede variatie.
Alle kruiden hebben het dit jaar goed tot redelijk gedaan, ondanks slakken, die de jonge plantjes lekker
vonden. De kruidenbedden liggen laag en kunnen bij heftige regenval erg nat worden en blijven. We hebben begin 2020 al geprobeerd hier wat aan te verbeteren. In de winter zijn er greppeltjes gegraven,
waarmee het water afgevoerd kan worden.
De deelnemers van de Werkplaats hebben deze zomer veel kruiden geplukt. Nu er goede recepten zijn
voor drie lekkere theeën is er ook een duidelijke vraag naar kruiden en de bloemen van het kaasjeskruid,
goudsbloem, viooltje en korenbloem. Zo is het areaal met kruiden aan het uitgroeien tot een substantieel onderdeel van de Tuinderij en de Werkplaats.
De oogst aan bloemen was minder dan gewenst dit jaar. Als proef hebben we minder gespit bij de bloemen, maar (mede) daardoor hadden we veel last van diep onkruid, zoals heermoes. Bovendien hadden
we hier zeer veel last van herten, waardoor een aantal bloemen verdwenen.
De fruitopbrengst was heel beperkt dit jaar. Dit houdt onder meer verband met Corona, waardoor de
tuinvrijwilligers minder vaak aanwezig konden zijn en er niet genoeg tijd en aandacht was voor het fruit.
Het meest jammerlijke is dat de herten en reeën al vroeg alle aardbeien volledig afgegraasd hebben,
waardoor we dit jaar geen jam konden maken en we ook de oogstdeelnemers teleur moesten stellen.
Volgend jaar beter!
Oogstdeelnemers
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In totaal verkochten we dit jaar 75 betaalde oogstaandelen, waarvan 28 zgn. ‘halve aandelen’ (voor
kleine eenpersoonshuishoudens). Dat was minder dan begroot. Vanwege de lockdowns en Corona-maatregelen konden we niet veel doen aan werving. We konden ook niet zo gastvrij zijn als anders, geen gezamenlijke lunches, geen koffie en thee op de tuin, waardoor het allemaal wat soberder was.
Desondanks waren veel oogstaandeelhouders blij met hun oogst en lieten ze dat ook geregeld blijken.
Uit een enquête onder de aandeelhouders bleek dat ook de wekelijkse Oogstberichten erg gewaardeerd
worden. Voor de meeste oogsters was de prijs van het aandeel goed, een enkeling vindt de prijs aan de
hoge kant.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen we niet. Gedurende het seizoen is er vaak veel handwerk te doen. En bovendien maken vrijwilligers het leuk, voor elkaar en zeker ook voor de deelnemers van de Werkplaats. Normaal gesproken komt de ploeg van de Werkplaats iedere maandag- en vrijdagochtend met ons mee werken en genieten we met elkaar van wat de tuin te bieden heeft. In het Corona-jaar 2020 hebben we dat
helaas veel minder kunnen doen. We spraken af dat de vrijwilligers alleen ’s middags kwamen werken,
zodat de deelnemers van de Werkplaats ’s morgens konden komen. Minder leuk, maar daardoor was het
wel mogelijk dat we al snel na de eerste lockdown weer (wat) werk hadden voor de Werkplaats.
De Tuinderij heeft dit jaar afscheid genomen van drie vrijwilligers die de tuin in de afgelopen jaren mee
opgebouwd hebben. We hebben hen hartelijk bedankt, corona-proof, en hen laten weten dat ze ook altijd welkom zijn om terug te keren.
Daar staat de aanwas van vier nieuwe vrijwilligers tegenover. We tellen nu 15 vaste, trouwe en enthousiaste vrijwilligers, waaronder maar liefst drie Berten.
Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst. Gedurende het jaar is er gelegenheid genoeg
voor hen om te laten weten wat goed gaat en wat beter kan. Zeker één maal per jaar is er ook een formeel evaluatiemoment, waarop ervaringen en ideeën worden uitgewisseld. Het was duidelijk, dat ook dit
jaar onze tuinvrijwilligers veel plezier beleven aan het werk bij De Ark. En andersom!
Het openstellen van de tuinderij op zaterdagochtend, de zogenaamde keetdienst, verliep dit jaar weer
prima, maar het was minder gezellig dan in voorgaande jaren. We hopen van harte dat we in 2021 weer
terug naar normaal kunnen, waarbij jong en oud elkaar ontmoet tussen de planten en bij een kopje kruidenthee.
Helaas, vanwege de lockdowns en schoolsluitingen konden we dit jaar geen leerlingen van groep 5 van
de Theresiaschool ontvangen voor de schooltuintjes.
Faciliteiten
Dit jaar heeft ons Keetje stromend water en een spoelbak gekregen, wat ons vele, vele meters lopen
naar de tuinkantine scheelt.
Gedurende het seizoen hebben we veel plezier gehad van de zogenaamde ‘koude bakken’ waardoor
zaaigoed eerder de grond in kan.
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En bij de ingang van onze Tuinderij is er een informatiekast gekomen, waar we mededelingen voor oogsters en bezoekers droog en leesbaar in op kunnen hangen. Uiteraard heeft ook onze mooie, nieuwe folder er een plekje gekregen.

4.4 Gemeenschap en spiritualiteit
Een Ark is een gemeenschap die mensen, waaronder met name mensen met een verstandelijke beperking, 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 1x per maand 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.
Voor 2020 was het plan dat de groep mensen die als gastheer of -vrouw de bezoekers verwelkomt zou
worden uitgebreid. Daarnaast hadden we verschillende jonge mensen gevonden die eens een keer een
leuke activiteit zouden organiseren tijdens zo’n zondagmiddag. Dit is twee keer gelukt.
Alle andere Open Huiskamers hebben we om redenen van veiligheid, helaas moeten afzeggen. Op één
na: midden in de zomer hadden we nog een ‘Open Tuin’ bij Arkhuis Pelletier, waar veel van de alle mensen die regelmatig naar onze Open Huiskamers komen aanwezig waren. Het was een feestje om elkaar
weer te zien, na al die maanden.
We hebben ons best gedaan om contact te houden met deze groep regelmatige bezoekers, maar Corona
maakte het ons moeilijk. We hopen op een herstart in 2021.
Weeksluiting
Sinds februari 2015 is er iedere vrijdagmiddag een weeksluiting, die bestaat uit een vier- en bezinningsbijeenkomst in het oratorium van Euphrasia en aansluitend een maaltijd in de huiskamer van Euphrasia.
De groep gemeenschapsleden en vrienden die actief bijdroeg aan deze weeksluitingen en/of die zeer regelmatig op de vrijdag kwam was inmiddels groot geworden. Het was in februari 2020 gebruikelijk om
met ca. 25 mensen te vieren en aan tafel te zitten. Zo hebben we in februari ook onze 5e verjaardag gevierd: met een feestelijke viering en een feestelijke maaltijd, met lustrumgebak.
Anno 2021 is het moeilijk voorstelbaar hoe dat ook al weer was: met zo velen, zo ongedwongen bij elkaar. Want ook hier kwam in maart 2020 een abrupt einde aan. Geen gezamenlijke maaltijden meer,
geen aperitiefje, en de weeksluitingen enkel via Zoom. Zoom was een uitkomst, waardoor we door konden gaan met ons wekelijkse ritueel. In periodes dat het veilig genoeg was met een bescheiden groepje
mensen, m.n. de bewoners van Arkhuis Pelletier, vanuit het oratorium of de grote kapel van Euphrasia.
Online verbonden met allerlei huiskamers van gemeenschapsleden die trouw mee bleven vieren. We investeerden in een camera, een luidspreker/microfoon, in Zoom en werden steeds beter in de techniek
van het online vieren.
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Onze huisgenoten waren er blij mee, onze trouwe volgers in zekere zin ook, maar – laten we eerlijk zijn –
op deze wijze vieren is toch minder sfeerrijk, minder begeesterend dan wat we gewoon waren. Daarom
hebben we het nog geprobeerd, in de zomer, met een systeem van inschrijven, zodat ontmoeting op beperkte schaal toch mogelijk was. Maar ook hier moesten we een pas op de plaats maken en wachten op
betere tijden.
Desalniettemin hebben we in de loop van het jaar ook enkele ‘bijzondere’ weeksluitingen gevierd: op de
tuinderij, in de week van Pasen, rond 4 en 5 mei, rond 1 of 2 november en de weeksluitingen van de Advent- en Kerstperiode.
Ark-overleg, ‘ff bijpraten’ en maandbrief
Ook het informele overleg viel na maart zo’n beetje weg en moest een online vorm krijgen. In de loop
van het jaar hebben we negen keer een Ark-overleg via Zoom gehad: ‘ff bijpraten’ met alle mensen die
zich verbonden voelen met de gemeenschap. Tijdens dit informele overleg praten we elkaar bij over ontwikkelingen in huis, tuin, werkplaats, gemeenschap, in de regio of wereldwijd in L’Arche of over de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. Het kan ook 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.
Dit overleg werd gemiddeld door zo’n twaalf mensen bezocht. Zoom heeft natuurlijk als voordeel dat ook
mensen die verder weg wonen of ’s avonds niet over straat willen of mogen makkelijk aan kunnen sluiten. Deze betrokkenheid van allerlei leden uit de gemeenschap is bijzonder waardevol.
Om transparant te zijn en gemeenschapsleden goed geïnformeerd te houden zijn we in het najaar begonnen met een maandbrief. In deze brieven worden verslagen van formele overleggen, brieven of mededelingen vanuit L’Arche of de regio Vlaanderen-Nederland, nieuws, aankondigingen en mededelingen
uit de eigen gemeenschap zoveel mogelijk gebundeld. De maandbrief wordt verzonden naar ruim 70
mailadressen.
Rituelen voor iedere dag
In 2020 is onze ‘waaier’ met een aantal eenvoudige tekstjes, gedichten, liedjes, vragen of oefeningetjes
uit verschillende levensbeschouwelijke tradities afgemaakt en in gebruik genomen. In Arkhuis Pelletier,
in de Werkplaats en bij maaltijden of feestelijke gemeenschapsmomenten wordt deze gebruikt bij de
dagopening, dagsluiting en/of bij aanvang of de afsluiting van de maaltijd. De ervaringen hiermee zijn
positief.
Uiteraard worden er ook andere bundels, boeken of vormen/rituelen gebruikt om op bijzondere momenten door de dag, de week of het jaar even samen stil te staan bij wat ons beweegt. Zo heeft iedere huisgenoot van Arkhuis Pelletier een ‘onthaaldag’ – de dag waarop hij/zij in Pelletier kwam wonen – en een
eigen ‘onthaal-kaars’ die op deze dag of andere bijzondere momenten mag branden. Verjaardagen en
andere feestelijke momenten in de levens van onze deelnemers, medewerkers en vrienden worden vaak
ook goed gevierd .
Zusters van de Goede Herder
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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 het afgelopen jaar was het maar zeer beperkt mogelijk om dit te vieren. Toch stonden we met een kleine afvaardiging bij het balkon van de zusters in Bosbeek, het huidige huis van de zusters, om hen te feliciteren en
een hart onder de riem te steken.
Op 2 november was het voor de zusters helaas niet mogelijk om naar hun begraafplaats op Dennenheuvel te komen om hun overleden medezusters te gedenken. Met Rosalie Talstra als hun vertegenwoordiger, kwam een aantal mensen uit onze gemeenschap op de begraafplaats samen voor een eenvoudige
Allerzielen-viering. Een impressie daarvan op video deelden we met de zusters in Bosbeek.
Deelnemers van onze Werkplaats werken regelmatig een ochtend op de begraafplaats om deze mooi en
netjes te houden. Op deze manier houden we onze verbondenheid met de zusters graag in ere.
Kerken
Verschillende kerkgemeenschappen in de regio – waaronder met name de Protestante Gemeente Bloemendaal en Overveen, maar ook de PG Santpoort-Velserbroek, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
(Fonteinkerk) en de RK kerk in Bloemendaal – dragen bij aan de ontwikkeling van onze Ark.
We weten dat we graag gezien zijn in de Dorpskerk Bloemendaal, waar we ook graag heen gaan. Helaas
was dat dit jaar steeds minder mogelijk. Maar ook via de online-kerkdiensten zijn en blijven we betrokken.
Eén van onze huisgenoten, is deze zomer nog in de Dorpskerk gedoopt: een geweldig mooie gebeurtenis
voor haar, de kerkgemeente en onze eigen gemeenschap. We vierden het met elkaar in de grote tuin van
Arkhuis Pelletier.
We zijn heel blij met de structurele aandacht en betrokkenheid van de PG Bloemendaal en Overveen en
willen deze graag verder uitbouwen.
Ook in verschillende andere kerken is er (meermalen) voor ons gecollecteerd. We zijn dankbaar voor
deze financiële ondersteuning en meer nog: voor het gebed en de intenties van deze geloofsgemeenschappen. Zodra dat weer mogelijk is komen we de kerken en gemeenschappen in de regio graag weer
bezoeken.
Ons lustrum, het Ark 1,5 meter-festival
Het afgelopen jaar was natuurlijk het jaar van ons eerste lustrum. Op 21 februari vierden we dat het precies vijf jaar geleden was dat we de eerste spaden in de grond van onze tuinderij zetten én onze eerste
weeksluiting vierden in Euphrasia. Er was gebak, we kregen een grote doos prachtige noveenkaarsen
met lustrumlogo, en we zongen en dansten samen. Dat kon toen nog.
En wat ondanks alles ook kon: in september organiseerden we een fantastisch, corona-proof, supercreatief, zonovergoten, hartverwarmend festival. Op deze plek zijn complimenten voor het organiserend comité, dat wist te bedenken hoe we op een veilige manier meer dan honderd gasten konden ontvangen,
18

Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem
rondleiden, vermaken en ontroeren op hun plaats. Evenals complimenten aan de deelnemers en begeleiders van onze Werkplaats, met hun prachtige producten, en aan alle gemeenschapsleden die zich op velerlei manieren ingezet hebben voor een onvergetelijke dag. We waren blij met al het bezoek, waaronder
ook een grote delegatie van De Ark Gouda en met de aandacht van velen voor de grote kraam met producten van onze Werkplaats.
Kapitteldag en nieuw mandaat
Ieder jaar houden we in september een zgn. kapitteldag, met de ‘kernleden’ van onze gemeenschap. 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. Dit jaar had onze online kapitteldag drie bestanddelen.
We kregen een samenvatting te horen en te zien van onze inbreng in het wereldwijde proces van L’Arche
om te komen tot een nieuw charter (handvest): een omschrijving in woord en beeld van wat Arkgemeenschappen kenmerkt en bindt.
De onderscheidingscommissie presenteerde het mandaat voor onze gemeenschap voor de jaren 20202024 en lichtte dat toe. Het mandaat vat samen wat de gemeenschapsleden hebben genoemd als belangrijkste oogmerken, oriëntaties of vraagstukken voor de komende periode en vormt een basis voor
het beleid. Het voert te ver om het mandaat hier toe te lichten, maar het is op te vragen voor wie dat
wenst.
Tenslotte werd de gemeenschapsverantwoordelijke voor de periode van dit nieuwe mandaat bevestigd
in zijn rol.
Gemeenschapsmiddag
De jaarlijkse gemeenschapsmiddag voor al onze vrienden en leden in de Adventsperiode kon dit jaar niet
zoals gebruikelijk plaats vinden. Wel konden we een middag online organiseren met een korte inleiding,
een drietal workshops en een viering. Zoom maakte het mogelijk dat onze vrienden van De Ark in Gent
en in Antwerpen er bij aanwezig konden zijn, wat de middag extra feestelijk maakte.
De benodigdheden voor de workshops konden de dag van tevoren worden opgehaald bij Arkhuis Pelletier, waar onze Werkplaats ook met een goedgevulde kraam bij aanwezig was. Bij een kampvuurtje en
met een beker warme chocomel of glühwein luidden we deze gemeenschapsmiddag in en maakten we
ons op voor Kerst.
Kerstmis vierden we dit corona-jaar op kleine schaal en ook weer in verbondenheid. Enkele huizen (foyers) van de Arkgemeenschappen in de regio zochten elkaar online op en deelden kerstverhalen en kerstliedjes met elkaar. Wie weet … de geboorte van een nieuwe traditie.

4.5 Herontwikkeling
In het voorjaar van 2019 werd het bestemmingsplan voor het nieuwe Dennenheuvel, landgoed met een
missie door de gemeenteraad van Bloemendaal vastgesteld. Later in 2019 werd dat raadsbesluit vanwege de zogenaamde stikstofproblematiek door de Raad van State nietig verklaard.
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In 2020 hebben het Klooster en haar partners en adviseurs een nieuw bestemmingsplan opgesteld, met
nieuwe doorrekeningen van de verwachte stikstofuitstoot. Eind 2020 is dit nieuwe plan bij de gemeente
ingediend en ter visie gelegd. Een positief raadsbesluit wordt verwacht in januari 2021. Inmiddels is bekend dat de raad het nieuwe bestemmingsplan met grote meerderheid van stemmen heeft aangenomen. De verwachting is dat enkele belanghebbenden opnieuw bezwaren zullen indienen, die door de
Raad van State moeten worden beoordeeld.
In 2020 hebben de partners ook een vergunning aangevraagd onder de Wet Natuurbescherming voor de
sloop van de oude bebouwing en voor de nieuwbouw op Dennenheuvel. Deze aanvraag wordt in het eerste kwartaal van 2021 ter visie gelegd. De verwachting is dat enkele belanghebbenden ook hier bezwaren zullen indienen.
Naast regulier overleg met de directeur van het klooster hebben we in 2020 twee maal een bestuurlijk
overleg gehad met de partners in de herontwikkeling. In de zomer is de eerste conceptversie van een gezamenlijke visie op samenwonen op Dennenheuvel, landgoed met een missie ter tafel gekomen. In het
bestuurlijk overleg wordt deze visie besproken en verder ontwikkeld, ter voorbereiding op de verdere
planontwikkeling. Dit gebeurt in goede samenspraak.
In de tweede helft van 2020 is het ontwerp van een nieuwe schuur, ter vervanging van de huidige bouwval op de tuinderij gestart. In samenspraak met de Dahliavereniging, Tuinderij De Ark en het Klooster is
een nieuwe schuur ontworpen. Verwacht wordt dat de bouwvergunning voor de schuur begin januari
2021 wordt aangevraagd en in de loop van het voorjaar wordt toegekend. De schuur zal door de Dahliavereniging en Tuinderij De Ark gezamenlijk worden gebruikt en is bijzonder welkom.
We verwachten dat we tegelijkertijd de vergunning krijgen om op de tuinderij een kas op te bouwen. Het
gaat dan om een tijdelijke kas, die ieder jaar in de winter gedemonteerd en opgeslagen moet worden.
Een kas op de tuin is een lang gekoesterde wens van onze tuinders.
In dezelfde samenstelling is gesproken over het ontwerp van een ‘tuinhuis’ bij de ingang van de tuinderij.
Het gaat hier om een multifunctionele ruimte met voorzieningen, waar deelnemers van de Werkplaats
en vrijwilligers van de Tuinderij gebruik van kunnen maken. Dit huis zou tevens door andere groepen,
zoals de Dahliavereniging, gebruikt kunnen worden. De uitvoering van dit plan, eveneens een door ons
gekoesterde wens, is afhankelijk van de voortgang van het grote plan voor herontwikkeling.
We prijzen ons bijzonder gelukkig met de kansen die ons door de partners worden geboden, zowel in de
huidige bebouwing als in de plannen voor het nieuwe Dennenheuvel.

4.6 Ark Internationaal
Het afgelopen jaar was voor L’Arche international een jaar met een dubbele crisis.
In februari werd bekend dat Jean Vanier - stichter van L’Arche, overleden in 2019 - jarenlang misbruik
heeft gemaakt van zijn positie, en daar tot zijn overlijden aan toe over heeft gelogen.
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Wereldwijd, zowel binnen als buiten L’Arche, hebben deze onthullingen vele mensen diep geschokt. Het
heeft L’Arche en het vertrouwen in L’Arche op haar grondvesten doen trillen.
Wij vinden het belangrijk om hier nogmaals ons respect en onze waardering te uiten voor de vrouwen
die het aan hebben gedurfd om te getuigen van hun ervaringen. We hopen dat anderen hun voorbeeld
durven te volgen, mochten er – onverhoopt – meer mensen binnen L’Arche, waar dan ook, zijn die
slachtoffer zijn van enige vorm van misbruik. Ook vinden we het belangrijk om hier nogmaals het wangedrag van Jean Vanier te veroordelen en om uitdrukkelijk afstand van hem te nemen en van een cultus
rond zijn persoon.
Naar ons idee hebben de verantwoordelijken van L’Arche International wat dit betreft eerlijk, transparant en doortastend gehandeld en gecommuniceerd.
Wij hebben in dezelfde geest gehandeld. We hebben onze gemeenschapsleden, onze donateurs en
vrienden en onze volgers zo snel, eerlijk en goed mogelijk geïnformeerd. Dat geldt uiteraard ook voor de
huisgenoten van Arkhuis Pelletier en de deelnemers van onze Werkplaats. Jean Vanier was voor zeer
weinig mensen in onze gemeenschap een bekend persoon of een idool. In die zin zijn slechts weinigen bij
ons geraakt.
Tegelijkertijd is het gegeven dat een voormalig verantwoordelijke in De Ark misbruik van anderen maakt
en daarover liegt, iets dat ons allen raakt.
Niet lang na deze onthullingen hebben we hierover gesproken in onze eigen gemeenschap: in het Arkhuis Pelletier, in de Werkplaats en de Tuinderij, met (alle) leden van de gemeenschap, met donateurs en
vrienden, en in het bestuur.
In het vervolg hierop hebben het bestuur en de gemeenschapsverantwoordelijke besloten de aanvraag
om (proef)lid te worden van de federatie opgeschort. Het bestuur heeft een schriftelijke reactie gegeven
aan de internationaal verantwoordelijken, waarin ze haar besluit heeft toegelicht, een aantal kritische
vragen heeft gesteld en haar waardering heeft uitgesproken voor het handelen, de communicatie en de
aangekondigde vervolgacties van L’Arche International. Het bestuur ontving een antwoord op dit schrijven en heeft ook gesproken met de internationaal verantwoordelijken. Het bestuur vertrouwt er op dat
L’Arche International al het mogelijke doet om de federatie van deze blaam te zuiveren, om zaken verder
uit te zoeken en om misbruik in wat voor vorm en op welke plek binnen L’Arche dan ook te voorkomen.
In onze eigen gemeenschap hebben we niet alleen gesproken over deze onthullingen. We hebben onze
protocollen aangescherpt en op verschillende plaatsen besproken, ook met huisgenoten en deelnemers.
We hebben bovendien een Gedragscode opgesteld, die bij alle (vrijwillige) medewerkers bekend wordt
gemaakt en door hen moet worden ondertekend.
In de zomer van 2020 hebben we ons beleid en onze beleidsdocumenten ten aanzien van de mogelijke
vormen van misbruik laten auditen, met behulp van een instrument dat L’Arche International heeft laten
ontwikkelen. Deze audit, die online moest worden uitgevoerd, gaf aan dat we in ieder geval op papier de
zaken (zeer) goed op orde hebben. Ze gaf ook aan waar nog verbetering mogelijk is.
Veiligheid in brede zin is een belangrijk hoofdstuk in ons kwaliteitshandboek, waar in het afgelopen jaar
verder aan is gewerkt. Het bestuur van Ark Haarlem heeft in het afgelopen jaar een kwaliteitscommissie
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ingesteld, die in samenwerking met de gemeenschapsverantwoordelijke verslag uit zal brengen aan het
bestuur en de gemeenschap.
Het voorkomen van enige vorm van misbruik is in de eerste plaats geen papieren, maar een menselijke
zaak, die een transparante, open en eerlijke cultuur vereist. We denken dat wij zo’n cultuur hebben en
streven ernaar die ook te behouden. Eenieder mag ons daar op aanspreken.
Covid-19
De tweede crisis waar de Ark internationaal mee kreeg te maken is zeker zo ernstig. Vele gemeenschappen van De Ark zijn ernstig getroffen door Covid-19. Gemeenschappen kregen te maken met uitbraken
van besmetting, met zieken en doden. Met allerlei zeer ingrijpende maatregelen ter voorkoming van besmettingen. En met de gevolgen hiervan:
- mentaal, geestelijk: angst, verlies, rouw, spanning
- financieel-economisch: hogere kosten, verlies aan inkomsten
- medewerkers van wie zeer veel werd gevraagd
- (internationale) vrijwilligers die vaak weg moesten blijven
- aantasting van De Ark als gemeenschap, zowel lokaal, regionaal als internationaal.
Achter deze opsomming gaan grote verhalen schuil.
Tot op de dag van vandaag probeert L’Arche International de lokale gemeenschappen en het internationale verband op velerlei manieren te steunen. Financieel, met mensen en middelen en mentaal, door
middel van internationale online-evenementen van ongekende omvang en creativiteit.
Wij hopen uiteraard dat zowel lokale gemeenschappen als L’Arche International de corona-pandemie en
haar gevolgen weten te overleven. We kunnen dat mede mogelijk maken door financiële steun aan L’Arche International. Als je dat wilt, dan kun je via onze website een donatie doen.
Charter van L’Arche
In het voorjaar van 2019 is L’Arche gestart 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. In dat kader hebben we in 2019 en 2020 een serie gesprekken georganiseerd met
verschillende groepen gemeenschapsleden: medewerkers van de Tuinderij, bestuursleden, ouders en
familie van huisgenoten, huisgenoten, deelnemers van de Werkplaats, donateurs, enz.
Steeds waren dit mooie, inhoudelijke gesprekken die deden oplichten waar het ons in De Ark om te doen
is. Van de gesprekken zijn volgens een bepaald format een soort kaarten gemaakt die ingebracht zijn bij
de internationale stuurgroep. Al deze kaarten worden gezien als kralen (beads) van een grote ketting.
Het proces wordt in 2021 en ‘22 voortgezet, mede als positief tegenwicht voor bovengenoemde crises.
Regio Vlaanderen en Nederland
In regionaal verband konden we vanaf maart niet veel meer doen. In februari hadden we de regionale
raad, het overleg van de vijf gemeenschapsverantwoordelijken en de regioverantwoordelijke, bij ons in
huis. En enkele dagen later drie trainingsdagen over persoonlijk leiderschap voor de huis- en werkplaatsverantwoordelijken (middenkader). Sindsdien is er verschillende keren online contact geweest tussen
groepen uit de verschillende gemeenschappen. Vormingsdagen als ‘Het ABC van De Ark’ of ‘Identiteit en
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missie van De Ark’ die jaarlijks plaats vinden konden niet doorgaan. Eind 2020 voelen we regelmatig het
gemis aan uitwisseling in de regio, zowel op bestuurlijk niveau als bij nieuwe medewerkers en gemeenschapsleden.
Internationale solidariteit
Samen met de andere gemeenschappen in de regio droegen we in 2020 in het kader van internationale
solidariteit financieel bij aan de kosten van de Werkplaats van De Ark in Oekraïne. Het bestuur heeft besloten jaarlijks een vast percentage van de niet-geoormerkte donaties en giften te bestemmen voor internationale solidariteit binnen L’Arche. Daarnaast hebben we de opbrengsten van de verkoop van ijs en
poffertjes tijdens ons Lustrum-festival bestemd voor dit goede doel.

4.7 Organisatie
Om al het bovengenoemde mogelijk te maken en voort te zetten heeft De Ark gewerkt aan:
PR en communicatiemiddelen
In 2020 hebben we tijd en energie gestoken in verschillende communicatiemiddelen.
- We hebben onze folderlijn uitgebreid met een folder voor het werven van oogstdeelnemers en een
algemene folder over de Arkgemeenschap Haarlem. In dezelfde vormgeving hebben we een fraaie
serie visitekaartjes laten maken. Samen met de folder van de Werkplaats hebben we nu een aantrekkelijke folderlijn die in beeld en taal goed weergeeft wat wij te bieden hebben.
Helaas is het in 2020 nauwelijks of niet mogelijk geweest om kerkdiensten, evenementen of markten te bezoeken om daar een lezing te geven, te folderen of anderszins promotie te maken.
- In het afgelopen jaar hebben we wel een fraaie ‘informatiekast’ laten maken en aan de Dennenweg,
bij de ingang van de Tuinderij geplaatst. Naast folders voor voorbijgangers kunnen we hierin mededelingen voor oogstdeelnemers ophangen.
- Dit jaar hebben we ook onze website geheel vernieuwd, zowel inhoudelijk als wat betreft foto’s en
vormgeving.
- Arkhuis Pelletier, de Werkplaats en de Gemeenschap posten regelmatig foto’s en berichtjes op onze
pagina’s op Facebook en Instagram. Dit om mensen op de hoogte te houden van gebeurtenissen in
De Ark en betrokkenheid te vergroten. Ook op LinkedIn zijn we (in bescheiden mate) actief.
- Tijdens het seizoen gaat er wekelijks een digitale nieuwsbrief ‘Oogstberichten’ van de Tuinderij naar
alle oogstdeelnemers en geïnteresseerden.
Daarnaast versturen we gedurende het jaar meerdere digitale nieuwsbrieven en enkele korte informatieve berichten naar ruim 800 mailadressen.
- We houden een adressenbestand van ‘supporters’, professionals en mogelijke geïnteresseerden bij.
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, potentiële huisgenoten of deelnemers en hun ver-
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wanten, diverse scholen voor speciaal onderwijs, (mogelijke) donateurs en fondsen, instellingen en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder SIG in Beverwijk 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 en L’Arche: regionaal en internationaal.
Waar mogelijk zoeken we graag de samenwerking en een goede relatie met andere organisaties of gemeenschappen. Het afgelopen jaar hadden we contact met of bezoek van o.m.:
- vertegenwoordigers van De Zorgspecialist (thuiszorg)
- verantwoordelijke van de Bloemenstroom (dagbesteding voor ouderen in Bloemendaal)
- vertegenwoordiger van Philadelphia (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)
- collega’s / regiodirecteur van ’s Heerenloo (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)
- de nieuwe voorzitter van De Ark Gouda
- Laurence Rahmaoui, internationaal gedelegeerde van L’Arche voor Europa en het M. Oosten
- wethouder en beleidsambtenaren sociaal domein, gemeente Bloemendaal
- meerdere belangstellenden voor de Werkplaats
- Sr. Patricia Diet (provinciaal overste van de Zrs. van de Goede Herder) en Sr. Lucie
- stagiair van het Rudolf Steiner College
- bestuurders van de Stichting Amantia
- woonbegeleiders-in-opleiding vanuit de Hartenkampgroep
- vertegenwoordigers van de stichting ‘Ook voor jou’ / gezinshuis ‘Onder de panne’ in Velserbroek
- verschillende scholen in de regio: De Parel, Heliomare onderwijs, De Schelp, De Schakel.
Kantoor
Het kantoorwerk waaronder bijvoorbeeld de facturering, de boekhouding, administratie van personele
zaken en communicatie werd voorheen uitgevoerd door twee mensen. Dit jaar is er versterking gevonden middels een betaalde en een vrijwillige kracht. Ieder heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied en samen dragen we de gehele financiële en administratieve organisatie van de het wonen en werken en tuinieren.
Grote Kapel
De Ark mag niet alleen gebruik maken van de grote kapel van Euphrasia voor haar eigen weeksluitingen
en gemeenschapsbijeenkomsten, 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
hopelijk over kunnen beschikken c.q. mede-gebruiker en beheerder van kunnen zijn.
Vanwege Corona kon er in de loop van 2020 veel minder van de kapel gebruik gemaakt worden dan in
het jaar ervoor. In een aantal gevallen bood de kapel uitkomst voor eigen gebruik. Daarnaast is de kapel
gebruikt voor verschillende koren, vergaderingen, voor yoga- en Pilateslessen en door de Theresiaschool.
Gedurende enkele weken kregen de huisgenoten van Arkhuis Pelletier op vrijdag een uur Pilates, als
vriendendienst. We hopen van harte dat dat in de loop van 2021 weer kan worden opgestart.
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5. Jaarcijfers
BALANS 2020 STICHTING ARKGEMEENSCHAP REGIO HAARLEM
31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Liquide middelen Triodosbank

€

44.718

€

47.763

Openstaande debiteuren

€

9.616

€

11.250

Materiele vaste activa

€

5.388

€

8.082

Waarborgsommen

€

225

€

225

Balanstotaal activa

€

59.947

€

67.320

Vermogen: Stand per 1 januari

€

4.271

€

12.769

Resultaat lopend boekjaar

€

39.363-

€

2.890

Mutaties in eigen vermogen

€

36.988

€

11.388-

Vermogen per eind boekjaar

€

1.896

€

4.271

Bestemde reserves stand per 31 december

€

-

€

36.988

Voorzieningen

€

22.965

€

12.685

Kortlopende schulden

€

35.086

€

13.376

Balanstotaal passiva

€

59.947

€

67.320

PASSIVA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 STICHTING ARKGEMEENSCHAP REGIO HAARLEM
2020

BATEN

2019

Vergoedingen zorgverlening wonen

€

156.778

€

86.281

Diverse vergoedingen wonen

€

43.803

€

28.600

Vergoedingen zorgverlening werken

€

86.447

€

22.046

Vergoeding terreinonderhoud Dennenheuvel

€

5.600

€

5.600

Verkopen werkplaats

€

3.811

€

3.146

Oogstaandelen

€

15.133

€

15.135

Gebruiksvergoeding Grote Kapel

€

2.031

€

3.405

Diverse baten

€

-

€

72

Vrijwillige bijdragen gemeenschapsleden

€

1.884

€

1.120

Donaties fondsen, kerken, particulieren en een legaat

€

54.601

€

80.573

Subsidie gemeente Bloemendaal

€

15.000

€

385.088

€

245.978

Personeelskosten

€

294.922

€

122.241

Diverse honoraria

€

10.098

Onderhoud en verbouwing Pelletier

€

-

€

11.586

Huisvestingskosten Pelletier

€

27.487

€

28.526

Overige kosten Pelletier

€

20.085

€

4.172

Onderhoud / verbouwing werkplaats Krommelaan

€

1.775

€

24.558

Kosten Werkplaats De Ark

€

11.829

€

18.508

Kosten Tuinderij De Ark

€

7.698

€

5.362

Kosten gemeenschap

€

2.816

Dotatie voorzieningen

€

10.280

€

12.685

Overige overheadkosten

€

35.381

€

12.850

Donaties

€

2.080

€

2.600

Som der lasten

€

424.451

€

243.088

Subtotaal

€

39.363-

€

2.890

Toevoeging aan bestemmingsreserve

€

-

€

11.388-

Mutatie EV

€

39.363-

€

8.498-

LASTEN
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6. Financiën
6.1 Algemeen
In de begroting 2020, die op 29 november 2019 werd vastgesteld, werden de inkomsten geraamd op €
328.600 en de uitgaven op € 358.500. Er werd dus uitgegaan van een tekort van € 29.900. Dit tekort
werd met name veroorzaakt door aanloopkosten van de Werkplaats, omdat we verwachtten dat er onvoldoende deelnemers zouden zijn voor de dekking van de salariskosten.
Aan de inkomstenkant was er eind november nog een groot aantal onzekerheden. Zo stond er een subsidieaanvraag uit bij de gemeente Bloemendaal voor een bedrag van € 15.000 voor salariskosten van de
Werkplaats. Verder was er weinig bekend over te verwachten donaties.
Wel was er een bestemmingsreserve van eerder ontvangen donaties beschikbaar voor een bedrag van €
36.988, ten behoeve van salariskosten.
Al met al was dit voldoende grond voor het bestuur om deze begroting met dit stevige tekort vast te stellen.
Het resultaat van 2020 is dat er een bedrag van € 385.000 aan inkomsten verkregen werd - ruim € 56.000
meer dan begroot - en dat daar tegenover een bedrag staat van € 424.400 aan uitgaven - ruim € 65.000
meer dan begroot. Daarmee was het resultaat van 2020 een tekort van € 39.400. Al met al dus een tekort van bijna € 10.000 meer dan eind 2019 in de begroting 2020 werd voorzien.
De toename van het tekort is toe te schrijven aan extra kosten die gemaakt zijn vanwege Corona, bijvoorbeeld voor het tijdelijk voorzien in twee locaties voor de dagbesteding van de Werkplaats. Het gaat
hier om extra arbeidsloon en om extra inrichtings- en materiaalkosten voor een bedrag van ruim € 9.000.
Deze kosten konden gedeclareerd worden binnen de Regeling Meerkosten i.v.m. Corona bij de overheid.
Als deze kosten vergoed worden – begin april 2021 is dat nog niet bekend – zal het uiteindelijke tekort
van 2020 € 30.000 zijn, vrijwel gelijk aan het begrote tekort.
Binnen de verschillende onderdelen van de stichting – wonen, dagbesteding, tuinderij, gemeenschap en
overhead – zijn er ten opzichte van de begroting 2020 behoorlijke verschuivingen bij de inkomsten en
uitgaven. Deze verschuivingen houden elkaar over de hele linie echter behoorlijk in evenwicht. In de volgende paragrafen worden de resultaten van de verschillende onderdelen beschreven.
We mochten in 2020 weer een fantastisch bedrag aan donaties en subsidie ontvangen. Een groot deel
was gelabeld voor specifieke doelen als salarissen voor de Werkplaats, Overhead of nieuwbouw Arkhuis.
Maar een aanzienlijk deel konden we volgens eigen inzichten inzetten.
6.2 Wonen
De resultatenrekening 2020 voor het wonen in Pelletier heeft een negatief saldo van € 37.694.
In de begroting was uitgegaan van een positief saldo € 6.300.
Begin 2020 waren er vijf woonbegeleiders in dienst. Zij worden uitbetaald conform de CAO.
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In de loop van de eerste maanden bleek de begeleiding met name in de nachten te zwaar voor deze vijf
en besloten we een extra begeleider aan te trekken. Deze zesde woonbegeleider was niet begroot. Daarnaast vielen ook de overige salarissen wat hoger uit dan begroot, wat uiteindelijk een overschrijding van
de begroting opleverde van € 34.000.
Tegelijkertijd was er vanwege de Coronamaatregelen een tegenvaller bij de inkomsten uit zorggelden: de
verwachte vijfde huisgenoot met een zorgvraag kon niet naar Pelletier verhuizen en ook niet logeren.
Datzelfde gold voor de logé die elke maand een weekend kwam logeren: ook die kwam een groot deel
van 2020 niet. Er was daardoor een tegenvaller bij de inkomsten van de zorggelden van ruim € 23.000.
Het overgrote deel van de inkomsten en uitgaven waren goed in balans en conform de begroting.
Er waren gelukkig ook een paar meevallers: lagere kosten voor de externe zorgadviseurs en een lagere
interne afdracht voor overhead.
Dankzij een aantal donaties konden we toch ook investeringen doen in inventaris van Pelletier. Zo hebben we een prachtige eettafel laten maken waar we met z’n tienen heel plezierig aan kunnen eten en
spelletjes doen. Verder konden we een schommel plaatsen in onze tuin en is een deel van de Arkvakantie
uit donaties betaald.

6.3 Dagbesteding in Werkplaats De Ark
De resultatenrekening 2020 voor de Werkplaats heeft een negatief saldo van € 5.384.
In de begroting 2020 was uitgegaan van een tekort van € 35.900.
Het begrote tekort van de totale gemeenschap in 2020 werd voornamelijk veroorzaakt door de deelbegroting van de Werkplaats. De verwachting was dat die in 2020 qua deelnemers onderbezet zou zijn.
Niets bleek minder waar.
De Werkplaats is niet gesloten geweest vanwege Corona, maar is voor onze huisgenoten een fijne plek
geweest om overdag naar toe te gaan. Vanaf juni hebben we de overige deelnemers een halve dag op de
Tuinderij kunnen ontvangen en vanaf september in de grote ruimtes in klooster Euphrasia.
Vanwege de coronamaatregelen konden enkele huisgenoten niet naar hun dagbesteding elders. Het was
een uitkomst dat zij in de eigen Werkplaats terecht konden. Positief gevolg was dat er daardoor ook onverwacht zorggelden voor hen gedeclareerd konden worden. Daarnaast was er de regeling van de overheid dat we niet-geleverde zorg toch konden declareren. Al met al betekende dit dat er in 2020 een bedrag van € 32.000 meer aan zorggelden voor de dagbesteding is binnengekomen dan begroot.
Daarnaast kregen we de subsidie van € 15.000 van de gemeente Bloemendaal voor de opvang van mensen zonder indicatie in de Werkplaats en op de Tuinderij.
In de loop van het jaar bleek dat er voldoende aanmeldingen en financiële basis was om de Werkplaats
een extra dag open te stellen: daarmee is de Werkplaats nu vijf dagen in de week open. Daarvoor moest
wel een derde activiteitenbegeleider aangesteld worden. Deze was niet begroot. Omdat het jaar grotendeels voorbij was, waren de extra kosten te overzien.
Mogelijk komt er nog een meevaller voor de Werkplaats dankzij de eerder vermelde aanvraag voor de
vergoeding van meerkosten i.v.m. Corona van ruim € 9.000.
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Vanwege Corona vielen veel momenten voor verkoop van de producten van de Werkplaats uit, zoals de
Bloemendaalse jaarmarkt en verkopen na kerkdiensten, etc. Ondanks dat is er toch voor bijna twee maal
zoveel verkocht als begroot. Een mooi perspectief voor de komende jaren!
6.4 Zelfoogsttuin De Ark
De resultatenrekening 2020 voor de zelfoogsttuin De Ark heeft een negatief saldo van € 2.663. In de begroting werd uitgegaan van een overschot van € 1.200.
Het aantal oogstdeelnemers was vrijwel gelijk aan 2019, minder dan begroot. Het wordt vooral gewijd
aan de Coronamaatregelen. In de begroting was de helft van de vergoeding die we van het Klooster ontvangen voor het terreinonderhoud van Dennenheuvel toebedeeld aan de tuinderij. We meenden echter
dat dat niet terecht was. Aan de uitgavenkant besloten we de afdracht voor overhead te halveren: 12%
van het totale tuinderijbudget is te veel. Al met al is het resultaat daardoor licht negatief.
6.5 Arkgemeenschap
De resultatenrekening 2020 voor de Arkgemeenschap heeft een positief saldo van € 99. De begroting
sloot op € 300 positief.
De coördinator spiritualiteit en muziek heeft voor haar inzet de maximale vrijwilligersvergoeding ontvangen. De overige uitgaven voor activiteiten van de gemeenschap zijn in 2020 beperkt geweest. De kosten
van de lustrumviering waren dankzij de inzet van veel vrijwilligers en veel creativiteit zeer beperkt.
De ontvangen vergoedingen voor het gebruik van de Grote Kapel waren lager dan begroot door de beperkte verhuurmogelijkheden vanwege de Coronamaatregelen. De inkomsten uit vaste vrijwillige bijdragen waren hoger dan begroot: een mooie ontwikkeling.
Inkomsten en uitgaven waren vrijwel in balans.
6.6 Overhead gemeenschap
De resultatenrekening voor de overhead van de gemeenschap heeft een positief saldo van € 6.279. De
begroting was sluitend.
De inkomsten voor overhead uit de interne afdrachten vanuit de verschillende onderdelen van de Arkgemeenschap zijn in 2020 fors toegenomen ten opzichte van 2019: van € 15.450 naar € 54.000.
Aan donaties is voor Overhead nog eens bijna € 45.000 ontvangen. Zo ontvingen we van Fonds Coelombie een donatie voor salariskosten van € 10.000 en van De Ark België een donatie van € 8.000. Daarnaast
ontvingen wij een legaat van € 10.000.
De grootste post aan uitgaven betreft salarissen en vrijwilligersvergoedingen voor de gemeenschapsverantwoordelijke en de administrateur.
Er is in 2020 fors geïnvesteerd in een nieuwe website en in drukwerk van folders en visitekaartjes. De
kosten hiervan waren niet begroot. Dat geldt ook voor het budget voor vorming en scholing van medewerkers en vrijwilligers: we hebben geïnvesteerd in een interne opleiding over autisme. Voor de dekking
van deze laatste kosten hebben we een beroep gedaan op de gelden van de stichting Linking People.
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In 2020 is wederom 10% van het totaalbedrag dat ontvangen is aan niet-gelabelde donaties gedoneerd
aan L’Arche International ten behoeve van de Arkgemeenschap in Oekraïne. De opbrengsten van verkoop tijdens het lustrumfeest hebben we overgemaakt aan L’Arche International als bijdrage voor Arkgemeenschappen die zwaar te lijden hebben door Corona.
6.7 Reserveringen en voorzieningen
Eind 2019 was er een bedrag van € 36.988 aan gelabelde donaties die niet uitgegeven waren. Dit bedrag
is in de jaarcijfers opgenomen als bestemmingsreserve. Deze reserveringen zijn in 2020 uitgegeven. Voor
2021 zijn geen reserveringen beschikbaar.
In 2020 is er voor een bedrag van € 10.280 aan donaties ontvangen ten behoeve van de nieuwbouw van
Arkhuis 1. Dit bedrag is toegevoegd aan de post voorzieningen in de balans.
6.8 Grondslagen
De jaarrekening 2020 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.
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7. Blik vooruit
De eerste helft van 2021 zal zeker nog door Corona worden gedomineerd. Totdat alle huisgenoten en
woonbegeleiders tweemaal zijn gevaccineerd blijven we voorzichtig met het binnenlaten van gasten in
Arkhuis Pelletier. In de Werkplaats moeten we voorzichtig blijven totdat alle deelnemers zijn gevaccineerd, hetgeen waarschijnlijk nog wat langer zal duren dan in Pelletier. Op de Tuinderij zullen we nog
een hele tijd afstand moeten houden en voorzichtig moeten blijven wat betreft het aantal mensen bij
elkaar. En onze weeksluitingen zullen zeker tot de zomer nog wel geheel online blijven.
Maar hopelijk wordt het later dit jaar veiliger en wordt het mogelijk om elkaar weer gezamenlijk te ontmoeten, om naast en met elkaar te werken en te ontspannen en om een feest te vieren. Daar kijken we
naar uit.
We kijken ook uit naar het onthalen van een nieuwe huisgenoot, naar een vol Arkhuis Pelletier.
We kijken uit naar nog een enkele nieuwe deelnemer in de Werkplaats en naar vele nieuwe en bekende
oogstdeelnemers in het komende seizoen.
We kijken uit naar ontmoetingen met De Ark Gouda en met onze vrienden en collega’s in Antwerpen,
Gent en Brugge.
We kijken uit naar onze Ark-vakantie. En we kijken uit naar vrije dagen, weekends en weken, waarin we
allemaal weer echt kunnen ontspannen. Want dat is echt nodig, dat hebben we gemist.
In het komende jaar zijn we van plan een zgn. elektronisch cliënten dossier te gaan implementeren, als
onderling communicatie platform en medium om informatie te delen met elkaar en met familieleden.
Zowel in Pelletier als in de Werkplaats en Tuinderij willen we de kennis die we hebben opgedaan van
‘Geef me de 5’ gaan toepassen en vaardiger worden in de begeleiding van en communicatie met mensen
met een vorm van autisme. Daarbij zullen we met zekere regelmaat onze gedragswetenschappers uitnodigen om ons te komen ondersteunen.
In de eerste maanden van het haar willen we in de Werkplaats graag gaan evalueren met onze deelnemers en hun familie of begeleiders, zodat het werken met activiteitenplannen, doelen en evaluaties systematisch wordt uitgevoerd en we onze begeleiding beter toe kunnen spitsen op wat onze deelnemers
wensen en/of nodig hebben.
In de Werkplaats gaan we onze kennis over kruiden en thee verder ontwikkelen en dus ook ons assortiment aan theeën. En dat geldt ook voor onze collectie jams en chutneys. En ongetwijfeld komen er ook
allerlei mooie ambachtelijke producten bij in het komende jaar.
We hopen ook de Open Huiskamers weer op te kunnen starten en/of op een andere wijze onze relaties
met mensen in de buurt, m.n. met mensen die dat nodig hebben, te onderhouden en uit te bouwen.
Op het gebied van spiritualiteit zien we uit naar de serie van vier ‘wintergesprekken’ over de spiritualiteit
en identiteit van onze gemeenschap. We hopen dat ze aan een behoefte zullen voldoen. Mogelijk vervolgen we die wintergesprekken later in het jaar nog met een ronde gesprekken in de Werkplaats, het Arkhuis en de Tuinderij over wensen en verwachtingen.
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We hopen op bebouwing op de tuin: een nieuwe kas, een nieuwe schuur en een mooi ontwerp voor een
tuinhuis. We hopen dat de bouwplannen voor Dennenheuvel eind dit jaar definitief door kunnen gaan.
Dan moet er gewerkt worden aan de concrete invulling van de plannen. En dat betekent dat we ook
moeten gaan nadenken over waar en hoe we gaan vieren en werken tijdens de lange periode van sloop
en nieuwbouw.
En ook organisatorisch willen we ons verder verbeteren, uiteraard.
We willen een goede, betrouwbare en prettige werkgever zijn en blijven en een fijne werkplek, woonplek en gemeenschap voor al onze huisgenoten, deelnemers, (vrijwillige) medewerkers, vrienden en gasten. Gastvrij, betrouwbaar en betrokken op elkaar. Daar werken we aan.
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