Jaarverslag
van de
Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem
over het jaar 2021

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 april 2022

KvK 64496449
Postadres: Krommelaan 4, 2061 LM Bloemendaal
www.arkhaarlem.nl, info@arkhaarlem.nl
Bank Triodos reknr. NL 52 TRIO 0391 0985 43

Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem

Inhoudsopgave
Inleiding, leeswijzer

2

Enkele kengetallen

3

1.

Stichting en bestuur

4

2.

Samenwerking en partners

5

3.

De Arkgemeenschap en organisatie

6

4.

Doelstelling en activiteiten

8

4.1

Wonen

8

4.2

Werkplaats

11

4.3

Tuinderij

14

4.4

Gemeenschap en spiritualiteit

16

4.5

Herontwikkeling

20

4.6

Ark Internationaal

20

4.7

Organisatie

22

5.

Jaarcijfers

26

6.

Financiën

28

7.

Blik vooruit

31

Bijlagen

1

Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem
Inleiding
Voor de Arkgemeenschap Haarlem was 2021 een jaar van stabilisatie en – met name als gevolg van Covid
– ook een sober jaar.
Er waren tegenslagen. Zo hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van onze huisverantwoordelijke in Pelletier. En van enkele vrijwilligers. Op de tuinderij hadden we veel last van vraat door herten
en reeën. En in zijn algemeenheid hadden we last van alle maatregelen vanwege de corona-pandemie.
Veel van de leuke dingen, de evenementen, de (kleine) feestjes en de nodige ontmoetingen konden helaas niet doorgaan. Dat is jammer en heeft een ondermijnend effect, dat zeker. Toch kunnen we hier
schrijven dat we geen dieptepunten hebben gehad.
Er ging vooral veel goed: er is heerlijk gewerkt in de werkplaats, in een ontspannen sfeer. We konden
nieuwe deelnemers, stagiairs, vrijwilligers, oogstdeelnemers en begeleiders onthalen. Arkhuis Pelletier
kreeg er een huisgenoot bij, alsmede een paar kippen. We hebben vooruitgang geboekt op allerlei gebied en kunnen het jaar met mooie cijfers afsluiten.
Echte hoogtepunten dit jaar waren de volgende:
 In de eerste maanden van 2021 organiseerden we onze eerste ‘wintergesprekken’ over de (bronnen
van) spiritualiteit van onze gemeenschappen. Vier mooie gesprekken, via Zoom, waarin we deelden
wat ons inspireert, troost, richting en zin geeft. Een verrijkende en verbindende ervaring, die we dit
jaar voort willen zetten.
 In juli ontvingen we een groep van ca 20 World Servants: jongeren uit alle delen van het land, die bij
ons (in plaats van Ecuador) mee kwamen leven, werken en vieren. We konden ze huisvesten in de
kapel van Euphrasia, we konden voor ze koken, we konden ze een waaier van werkzaamheden aanbieden en – last but not least – we konden ze laten kennis maken met het leven en de mensen van
een Arkgemeenschap. Van hun kant ontvingen wij plezier, energie, inspiratie, geweldige prestaties
in huis, tuin en werkplaats en het feest van de ontmoeting.
 In augustus liet de Raad van State de partners in de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel –
de congregatie van de Zusters van Liefde van De Goede Herder, GroenRood Vastgoed en De Ark –
weten dat hij de bezwaren tegen het bestemmingsplan niet gegrond acht. Daarmee werd het bestemmingsplan onherroepelijk en daarmee komt de nieuwbouw van Dennenheuvel een grote stap
dichterbij. In 2022 zullen de plannen verder ontwikkeld worden om zo snel als dat kan daadwerkelijk
aan de slag te gaan. We rekenen overigens nog wel op een ontwikkeltijd van ca. vier jaar.
 Tegen het eind van het jaar kregen we te horen dat De Arkgemeenschap Haarlem door L’Arche International is erkend als probationary member van de federatie. Daarmee wordt aangegeven dat we
de project-status voorbij zijn en daadwerkelijk en duurzaam delen in de missie van L’Arche: mensen
met en zonder verstandelijke beperking die samen leven, werken en vieren en zo bouwen aan een
inclusieve samenleving. Wij zijn er blij mee!
In dit jaarverslag kun je meer in detail lezen wat we 2021 hebben gedaan en waar de genoemde stabiliteit van de Ark uit bestaat. We hopen dat het je het met plezier zult lezen.
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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.

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 2021

Aantal personeelsleden
vrijwilligers, ca.
huisgenoten
deelnemers van de Werkplaats
‘kernleden’ van de gemeenschap1, ca.
bestuursleden
weeksluitingen
‘open huiskamers’:
vergaderingen van de gemeenschap:
vergaderingen van het coördinerend overleg:
bestuursvergaderingen:
weken oogst:
oogstaandelen:
gemeenschapsdagen:
abonnees op de nieuwsbrief, ca.
donateurs, ca.

1

eind
2021
12
39
9
13
87
5
52
1
9
23
6
ca. 30
82
0
850
36

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

eind
2019
9
27
8
9
45
5
52
18
12
13
7
28
82
1
550
50

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 2021 zes keer vergaderd, waarvan enkele keren via Zoom. In deze vergaderingen is
naast actuele ontwikkelingen in de gemeenschap onder meer gesproken over:
 de jaarcijfers 2020, het jaarverslag 2020, het activiteitenplan 2021, de halfjaarcijfers 2021 en de begroting voor 2022
 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 ontwikkelingen rond de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel, de visie en bijdragen van
het bestuur hieraan
 een evaluatie van het eigen functioneren
 het rooster van aftreden, het zoeken van nieuwe bestuursleden
Het bestuur heeft ingestemd met het jaarverslag en de jaarcijfers over 2020 en met de begroting voor
2022 en heeft toezicht gehouden op de uitvoering van het jaaractiviteitenplan van 2021.
Een delegatie van het bestuur heeft gedurende het jaar acht 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 had tot eind 2021 de status van project. In december 2021 ontvingen we de brief van
de International Stewardship Board en het Leiderschapsteam van de federatie met de bevestiging dat zij
in hun novembervergadering besloten hadden ons de aangevraagde status van “probationary community of the International Federation of L’Arche” toe te kennen.
De regioverantwoordelijke van L’Arche voor Vlaanderen en Nederland begeleidt ons. Hij heeft eens in de
1 à 2 maanden een telefonisch of Zoom-overleg met de gemeenschapsverantwoordelijke.
In de loop van 2021 heeft de regioverantwoordelijke ontslag genomen en een andere functie binnen
L’Arche aanvaard. Hij fungeert nog wel als envoy voor de twee gemeenschappen in Nederland. De Ark
Haarlem en De Ark Gouda hebben zowel bij de internationaal gedelegeerde voor Europa en het Midden
Oosten, als bij de verantwoordelijken van de drie Vlaamse gemeenschappen aangegeven dat zij het samen optrekken met Vlaanderen van groot belang vinden, waar mogelijk zouden willen intensiveren en
dat zij graag wensen dat Johan Roose als regioverantwoordelijke wordt opgevolgd.
De besturen en gemeenschapsverantwoordelijken van de twee Nederlandse gemeenschappen hebben
elkaar in het najaar ontmoet om nader met elkaar kennis te maken en van elkaar te horen waar zij voor
staan. Deze ontmoeting werd positief ervaren.
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 zogenoemde intentieovereenkomst aangegaan, waar gaandeweg verder invulling aan gegeven wordt met het oog op het realiseren van de Arkgemeenschap op Landgoed Dennenheuvel.
In 2021 is de samenwerking geïntensiveerd in de vorm van een regelmatig ‘bestuurlijk overleg’, waarbij
ook een bestuurslid van de gemeenschap aanwezig is, met name omdat de ontwikkeling met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor Landgoed Dennenheuvel een nieuwe fase in gaat. In dit
overleg is gezocht naar een wijze waarop de samenwerking goed vorm kan krijgen.
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3. De Arkgemeenschap en organisatie
De Arkgemeenschap Haarlem kent geen formeel lidmaatschap.
De gemeenschap telt circa 87 mensen. Hiertoe behoren onder meer:
 de vijf mensen met een zorgvraag die in Arkhuis Pelletier wonen, de vaste logé van Pelletier en de 13
deelnemers en stagiair van de werkplaats.
 een stabiele groep van ca. 37 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.
 de ouders / verzorgers of directe naasten 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.
Begin 2021 hadden twaalf mensen een (deeltijd) arbeidsovereenkomst met de Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem: de gemeenschapsverantwoordelijke, zes woonbegeleiders, drie activiteitenbegeleiders, een administratief medewerker en de zorgtuinder. Samen ca. 6 FTE.
Begin 2021 heeft de huisverantwoordelijke annex woonbegeleider helaas afstand moeten nemen van De
Ark, haar jaarcontract is niet verlengd. In de loop van 2021 hebben we één inwonende begeleider kunnen onthalen én een woonbegeleider die één nacht per week ‘inwoont’ en daarnaast nog enkele diensten werkt. We zijn erg gelukkig met deze twee nieuwe medewerkers. Het team van Arkhuis Pelletier
heeft gedurende het jaar goed gefunctioneerd als zelfsturend team. Toch hebben ze een coördinerend
begeleider of huisverantwoordelijke gemist. Helaas ontvingen we nauwelijks tot geen reacties op de desbetreffende vacature. In januari 2022 starten we met een interim-verantwoordelijke voor enkele maanden. De Ark telt eind december 2021 opnieuw 12 mensen met een dienstverband (ca. 6,5 FTE).
De Ark Haarlem wil een goede werkgever zijn en hanteert de CAO voor de Gehandicaptenzorg.
De Arkgemeenschap kan (en wil) niet zonder vrijwillige medewerkers. Dagelijks werkt er minstens één
vrijwilliger als assistent-activiteitenbegeleider mee in de werkplaats. De tuinderij heeft jaarlijks een
(grote) groep vrijwilligers die graag komen tuinieren. De coördinator voor de spiritualiteit werkt als vrijwilliger, evenals een aantal mensen die incidenteel of (zeer) regelmatig bijdragen aan de weeksluitingen
en/of het dagelijkse leven in Arkhuis Pelletier. Wij zijn heel blij met al deze mensen, die we graag ‘vrienden’ van de gemeenschap noemen. Ons streven is hen volop mee te laten delen in al het goede van de
Arkgemeenschap Haarlem.
Eind 2021 telt de gemeenschap telt ca. 39 vrijwillige medewerkers (2020: 34), samen zeker 6,5 FTE. Drie
vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. Alle vrijwilligers hebben
een vrijwilligersovereenkomst en een VOG.
Naast de gemeenschapsverantwoordelijke hebben vijf mensen een verantwoordelijke rol in formele zin
de verantwoordelijke van de werkplaats, verantwoordelijke van Arkhuis Pelletier (vacature), de verantwoordelijke van de tuinderij, de coördinator herontwikkeling en de coördinator spiritualiteit. Zij vormen
het ‘coördinerend overleg’ (CO), dat in het afgelopen jaar om de week heeft vergaderd om onderling af
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te stemmen en belangrijke besluiten voor te bereiden, te nemen of te bekrachtigen. De verantwoordelijke van de tuinderij liet zich in dit overleg vertegenwoordigen. Na enige strubbelingen in het CO heeft
deze vertegenwoordiger zich helaas terug getrokken. We zijn haar dankbaar voor haar bijdragen.
De verantwoordelijke van de tuinderij heeft inmiddels plaats genomen in het CO.
De gemeenschapsverantwoordelijke en de coördinator 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.
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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 “Op weg met De Ark Haarlem. Een plan voor een buitengewone
onderneming” vormt het tweede mandaat van de Internationale Federatie voor de gemeenschap (uit
2020) de leidraad voor het beleid en de uitwerking daarvan in een jaaractiviteitenplan en in de praktijk.
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
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. In 2020 is één van de huisgenoten elders gaan wonen en had het huis 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 2021
 Arkhuis Pelletier werd begin 2021 bewoond door drie inwonende begeleiders, vier mensen met een
zorgvraag en twee vaste logés, eveneens met een zorgvraag.
Eind 2021 waren er negen huisgenoten en twee vaste logés:
- in februari heeft Pelletier een huisgenoot onthaald, die in juli een jaarcontract als woonbegeleider heeft gekregen;
- later in het jaar is één van de logés beduidend meer komen wonen, zij is de negende huisgenoot;
- een logé is in mei komen werken als woonbegeleider. Zij heeft één of twee verantwoordelijke
diensten per week en overnacht dan ook in het huis.
- de andere logé komt eens in de twee weekenden en telt volop mee als (aanstaande) huisgenoot.
 Naast de vier inwonende begeleiders telt het team van Pelletier twee externe woonbegeleiders en
een assistente. Het team wordt ondersteund door twee gedragsdeskundigen (ZZP’ers).
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 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.
 Het team overlegt om de week met elkaar over de gang van zaken en de aandacht en zorg voor de
huisgenoten.
 In het najaar hebben we gedurende twee weken een stagiair van het Rudolf Steiner College in huis
en werkplaats gehad voor een sociale snuffelstage.
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 2021 heel beperkt gebleven.
In het voorjaar zijn alle huisgenoten en – later – alle begeleiders gevaccineerd.
Desondanks hebben de huisgenoten in het najaar een langdurige periode van isolatie gehad. Meerdere
huisgenoten en begeleiders werden ziek of testten positief. Na drie weken kwam er een einde aan deze
afzondering, zonder blijvende ziekteverschijnselen.
Inmiddels zijn alle huisgenoten en medewerkers geboosterd.
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. In 2021 zochten we verder naar mogelijkheden om alle huisgenoten
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.
 In 2021 zijn er twee uitstapjes geweest met (een deel van) de betrokkenen bij Pelletier. In het voorjaar hebben alle dames een vrouwenweekend gehad in het ouderlijk huis van één van de woonbegeleiders. In de zomer vond er een huizenruil plaats met De Ark in Moerkerke-Brugge. Wij hadden
een zeer geslaagde vakantieweek in het relatief rustige Brugge. Bewoners en medewerkers van de
Arkhuizen in Brugge en Moerkerke hadden het goed in Bloemendaal. De week werd afgesloten met
een gezamenlijke BBQ en een nacht in tentjes in de grote tuin in Brugge, wat zeker voor herhaling
vatbaar is.
 Alle huisgenoten en medewerkers hebben gedurende het jaar gelukkig 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.
9
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 Tijdens de zomervakantie van onze inwonende begeleiders is er ook gelegenheid voor anderen om
even te proeven aan het leven in een Arkhuis. In de afgelopen zomer hebben drie echtparen die bij
ons betrokken zijn van deze gelegenheid gebruik gemaakt, hetgeen wederzijds als verrijkend is ervaren.
 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
en vele anderen uit voor het jaarlijkse ‘Gluren bij de buren’-festival.
Financiering, zorg en begeleiding, invoering ECD
 Met alle huisgenoten met een zorgvraag en met de logés, hebben we een zorgovereenkomst op basis van hun PGB. Voor één van de huisgenoten hebben we in samenwerking met de familie een
nieuwe indicatie aangevraagd, wat heeft geresulteerd in een hoger PGB. Daardoor kunnen we haar
ook meer (individuele) begeleiding geven.
 In de loop van 2021 hebben de persoonlijk begeleiders in samenspraak met de huisgenoot zelf, met
familie, teamleden en gedragsdeskundigen een begeleidingsplan opgemaakt of bijgesteld. Deze
plannen dienen als leidraad voor de begeleiding en zorg, voor de rapportages en de evaluaties.
 In de tweede helft van het jaar zijn we geleidelijk overgegaan op het gebruik van ONS als electronisch cliëntendossier (ECD). Dossiers en cliëntgegevens van huisgenoten en deelnemers zijn ingevoerd of geüpload, evenals de medewerker- en financiële gegevens. ONS wordt nu gebruikt voor
berichtenverkeer onder medewerkers, de (groeps)rapportages, het roosteren, de registratie van
aanwezigheid en gewerkte uren en de productie van facturen..
Kwaliteit, tevredenheid, klachten & meldingen
 Het werken met begeleidingsplannen maakt deel uit van het kwaliteitssysteem waar in 2021 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.
 In de zomer van 2021 hebben we een avond met/voor ouders en verwanten van de huisgenoten
kunnen organiseren. Die was goed bezocht. De begeleiders kregen veel waardering en complimenten voor de gang van zaken in Pelletier.
 In het najaar heeft het eerste tevredenheidsonderzoek onder ouders/verwanten, medewerkers en
huisgenoten plaats gevonden. Het beeld dat de familie in het voorjaar gaf werd met dit onderzoek
bevestigd. Het tevredenheidsonderzoek zal in het najaar van 2023 worden herhaald.
 Er zijn in 2021 geen klachten gemeld.
 Er zijn in 2021 twee incidenten gemeld, beide incidenten zijn adequaat behandeld.
Scholing
 In het afgelopen jaar heeft het hele team, samen met het team van de werkplaats en de tuinderij en
enkele vaste vrijwilligers de laatste 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
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mensen met een stoornis in het autisme spectrum goed te verstaan en te begeleiden. We zijn enthousiast over de methode en zien in de loop van 2021 duidelijke en positieve resultaten in de begeleiding van huisgenoten en deelnemers in de werkplaats.
 Verschillende medewerkers hebben hun kennis over BHV weer opgefrist.
 Het team is ingevoerd in ONS en wordt daarin begeleid door Mariëtte Sneep.
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. Als gevolg van corona en de wens om
ruim afstand te kunnen houden is de werkplaats in oktober 2020 weer verhuisd naar twee ruime zalen in
Euphrasia. Vanaf dat moment is de werkplaats op alle vijf de weekdagen open voor 5 à 6 deelnemers per
dag.
Deelnemers en medewerkers
 In de loop van 2021 heeft het aantal deelnemers en deelnemersdagen wat gefluctueerd. Na de zomervakantie konden we een werkplek bieden aan een stagiair uit het VSO. In december werd hij
door een tweede stagiair opgevolgd. Eind 2021 tellen we in totaal 13 deelnemers en 33 deelnemersdagen, er is nog een enkel plaatsje (dagdeel) vrij.
 Het team van de werkplaats bestaat uit drie professionele activiteitenbegeleiders. Zij worden ondersteund door twee gedragsdeskundigen op ZZP-basis. Iedere werkdag is er (minstens) een vaste vrijwilliger aanwezig als assistent-activiteitenbegeleider. 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, waaronder: een wekelijks fietstochtje door
de omgeving voor één van de deelnemers die (meer) beweging nodig heeft, en een wekelijkse oefening in lezen, schrijven of andere cognitieve vaardigheden voor enkele deelnemers die dat graag willen.
 Bij de vrijwilligers horen ook de chauffeurs die enkele van onze deelnemers komen halen en brengen. Het vinden, behouden, en inzetten van chauffeurs vraagt wekelijks de nodige tijd en aandacht.
We zijn blij dat het ons toch steeds weer lukt om deze service te bieden.
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 Met alle vrijwilligers houden we jaarlijks een formeel evaluatiegesprek, waarbij we kunnen horen
waar en hoe zij zich willen ontwikkelen. Uiteraard geldt dat ook voor de medewerkers met een arbeidsovereenkomst.
 In het najaar hebben we gedurende twee weken een stagiair van het Rudolf Steiner College in huis
en werkplaats gehad voor een sociale snuffelstage.
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 verzorgt de ploeg het terrein van landgoed Dennenheuvel.
Op donderdag wordt er de ene week gewandeld of vindt er onderhoud aan het terrein plaats, waaronder ook de begraafplaats van de Zusters van de Goede Herder.
 In de creatieve werkplaats worden steeds meer mooie, leuke, lekkere en/of kunstzinnige producten
gemaakt, denk aan: insectenhotels, gevilte kussens, feestslingers, vier verschillende Ark kruidentheeën, jams en chutneys, bijenwasdoekjes, felicitatiekaarten, enz. enz. De producten van de werkplaats worden graag besteld en gekocht om cadeau te geven. Onze kraam tijdens de Adventsmarkt
in de grote Bavo in Haarlem was bijzonder goed gevuld: een prachtig beeld. Bovendien werd er goed
verkocht. Helaas waren er in het afgelopen jaar maar weinig gelegenheden om zo uit te pakken.
 Op de tuinderij hebben we sinds dit jaar ‘het kleinste winkeltje van Bloemendaal’. Ons hele assortiment is daar te koop, o.m. voor de oogstdeelnemers die daar gedurende het seizoen regelmatig komen.
 Belangrijker dan de verkoopwaarde van onze producten is (misschien) wel de “maak-waarde”: onze
deelnemers ervaren het als zinvol dat hetgeen zij maken aan bepaalde eisen voldoet, zelfs zodanig
dat het verkoopwaardig is. Het maakt ze tevreden of trots als klanten de door hun gemaakte producten waarderen door ze te kopen.
 In veel gevallen werken onze deelnemers zelfstandig, met enige begeleiding. Af en toe is er ook een
activiteit/product waar alle deelnemers en begeleiders samen aan werken. Dat zijn hoogtepuntjes in
de loop van het jaar.
Corona
Dankzij de grote ruimtes van de werkplaats, waardoor we goed afstand kunnen houden, dankzij onze
protocollen en hygiëne-maatregelen, dankzij voorzichtigheid bij deelnemers, ouders, verwanten en medewerkers en misschien ook wel dankzij de goede sfeer in de werkplaats kon de werkplaats het gehele
jaar open blijven. We hebben gelukkig geen lockdown gehad, geen corona-uitbraken en geen (langdurig)
zieken. We konden het C-onderwerp klein houden en daarmee een meer ontspannen en veilige sfeer behouden voor onze deelnemers, die behoorlijk zenuwachtig of angstig konden reageren op al het coronanieuws. We prijzen onszelf heel gelukkig hiermee en hopen zo verder te kunnen gaan.
Bezoek van de World Servants
In de zomer had de Arkgemeenschap gedurende twee weken een groep World Servants op bezoek: ca.
20 jongeren uit alle delen van het land, die bij ons (in plaats van Ecuador) mee kwamen leven, werken en
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vieren. Tijdens een aantal middagen waren er een paar World Servants die een bijzondere activiteit hadden georganiseerd voor en met de deelnemers van de werkplaats: een theatermiddag, samen robotten
bouwen van hout, een strandmiddag met spelletjes en nog meer. Het bezoek was een groot succes!
Financiering
 De Werkplaats wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemers die een indicatie voor dagbesteding en een PGB uit de WLZ hebben. Eén van de deelnemers wordt gefinancierd uit de WMO van de
gemeente Velsen.
 In 2021 ontvingen we opnieuw een subsidie van de gemeente Bloemendaal, m.n. voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt, die (nog) geen indicatie hebben of een budget voor dagbesteding.
Dankzij deze subsidie zijn wij in staat om deze mensen een plek te bieden waar zij weer kunnen of
kunnen blijven participeren, mee kunnen doen in het werkritme en goede werkervaringen op kunnen doen. Dit kan zowel in de tuinderij als in de werkplaats.
 In 2021 functioneerde Werkplaats en Tuinderij De Ark voor een tweetal 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/of die geen
PGB hebben. Voor één van deze deelnemers hebben we sinds 2021 een overeenkomst voor onderaanneming met Philadelphia Zorg.
Met de Raphaëlstichting zijn we een overeenkomst voor onderaanneming aangegaan voor een van
de andere deelnemers.
Zorg en begeleiding, invoering ECD
 In 2021 zijn er voor alle nieuwe deelnemers begeleidingsplannen geschreven. Voor de andere deelnemers is het begeleidingsplan, na een evaluatiegesprek met de deelnemer, zijn/haar ouders, familie of persoonlijk begeleider, bijgewerkt. De begeleidingsplannen, -doelen en de wijze van begeleiden zijn systematisch besproken in het team en met de gedragsdeskundigen.
 In de tweede helft van het jaar zijn we geleidelijk overgegaan op het gebruik van ONS als digitaal clientendossier. Dossiers en cliëntgegevens van huisgenoten en deelnemers zijn ingevoerd of geüpload, evenals de medewerker- en financiële gegevens. ONS wordt nu gebruikt voor berichtenverkeer
onder medewerkers, de (groeps)rapportages, het roosteren, de registratie van aanwezigheid en gewerkte uren en de productie van facturen. De overgang naar een geheel digitaal, online begeleidingsplan, dat ook door verwanten kan worden ingezien wordt in de loop van 2022 gemaakt.
Kwaliteit, tevredenheid, klachten en meldingen
 Het werken met begeleidingsplannen maakt deel uit van het kwaliteitssysteem waar in 2021 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.
 In de evaluatiegesprekken met ouders en verwanten en in de alledaagse communicatie horen we
voornamelijk complimenten en tevredenheid. In het najaar waren we in de gelegenheid om een
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weeksluiting en een etentje te organiseren voor al onze deelnemers, hun familie en onze medewerkers. Dat gaf ons (eindelijk) de gelegenheid om wat meer te vertellen over het grotere geheel van
De Ark Haarlem en L’Arche.
 We hebben in 2021 geen klachten ontvangen.
 We hebben twee incidentmeldingen. Beide incidenten zijn adequaat behandeld.
Scholing: Geef me de 5, kruidencursus en BHV.
 In 2021 hebben de activiteitenbegeleiders en enkele vrijwillige medewerkers de scholing over ‘Geef
me de 5’ afgerond. 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 zien in de loop van 2021 duidelijke en positieve
resultaten in de begeleiding van huisgenoten en deelnemers in de werkplaats.
 Verschillende medewerkers hebben hun kennis over BHV weer opgefrist.
 Veel medewerkers deden mee aan de scholing rond het telen, oogsten, verwerken en toepassen
van tuinkruiden, onder leiding van herboriste Corina Busman. De deskundigheid op dit gebied is
flink verhoogd, met een verbreding van het productaanbod en handige verbeteringen in het productieproces als gevolg.
 Enkele medewerkers hebben mee kunnen doen aan een scholingsdag over de Identiteit en Missie
van De Ark. Ook dit moest helaas online gebeuren.

4.3 Tuinderij De Ark
Tuinderij De Ark mag sinds 2015 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 oogstdeelnemers verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan het werk van de tuinder en vaste vrijwilligers.
Naast zelfoogsttuin is de tuinderij ook een zorgtuin, m.n. voor de deelnemers van onze werkplaats. Zij
komen zeker drie ochtenden in de week mee werken op de tuin. Mensen met afstand tot regulier werk
die (nog) geen indicatie hebben voor dagbesteding of zorg uit de WMO of de WLZ zijn ook welkom om
mee te werken, naar de mate waarin zij dat kunnen.
Oogstdeelnemers
 In het afgelopen jaar hadden we 98 oogstdeelnemers: 66 met een heel en 32 met een half oogstaandeel (voor kleine, eenpersoonshuishouden). Vanwege de lockdowns en corona-maatregelen
konden we opnieuw niet veel doen aan werving. Desalniettemin was het maximum aantal oogstdeelnemers al vroeg in het seizoen bereikt.
 We konden ook weer niet zo gastvrij zijn als voorheen: geen gezamenlijke lunches, geen koffie en
thee op de tuin. Daarmee was het opnieuw een tamelijk sober jaar.
Vrijwilligers
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 Op de tuinderij werkten het afgelopen jaar ca. 13 vaste vrijwilligers. Sommigen doen dat het hele
jaar door, anderen vooral tijdens het seizoen. Sommigen komen al jaren, anderen waren er dit jaar
voor het eerst. Op de tuin is plek voor vele vrijwilligers, al dan niet met (hele) groene vingers. Tussen
de vrijwilligers is er ook altijd plek voor mensen met afstand tot regulier werk, die weer (wat meer)
willen integreren of participeren. In onze vrijwilligersploeg lukt dat vaak prima.
 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 2021 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.
 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 éénmaal 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
2022 weer terug naar normaal kunnen, waarbij jong en oud elkaar ontmoet tussen de planten en bij
een kopje kruidenthee.
De oogst
 Het afgelopen jaar hadden we een koud voorjaar. De eerste oogst kwam relatief laat, maar was zeker mooi (spinazie, paksoi). Veel van de jonge aanplant hebben we dit jaar zelf kunnen opkweken.
Daarbij kwam de ‘platte bak’ ons goed van pas.
De zomer was koel en de zomergroenten groeiden traag, we hadden bijvoorbeeld weinig courgettes
dit jaar. Het najaarsweer was goed, waardoor er ook in de herfst nog voldoende geoogst kon worden.
 We hebben bijna 30 weken kunnen oogsten. Al met al werd het streven van een oogst van vijf verschillende groenten per week doorgaans gehaald en vaak was er ook meer.
 Dit ondanks hét probleem van het afgelopen jaar: de overlast van herten en reeën. Eigenlijk hebben
we hier gedurende het hele jaar met netten, vliesdoek en andere middelen tegen moeten strijden,
vaak tegen de klippen op. De vraat heeft ons veel zweet en tranen gekost.
 Naast de vraat van herten en reeën had de kruidentuin nog meer ‘uitdagingen’: natte grond en kou,
slakken en insecten (waaronder het muntgoudhaantje). Desondanks zijn er in het afgelopen jaar
veel kruiden voor thee, zout, olie en zalf geoogst door de deelnemers van de werkplaats. Mede
dankzij de kruidencursus die daar is gevolgd worden er meer producten met de kruiden van de tuin
gemaakt en worden daar ook meer verschillende kruiden bij gebruikt. Het oogsten en verwerken
van de kruiden is voor veel deelnemers van de werkplaats een leuke activiteit.
 De bloementuin heeft dit jaar waarschijnlijk het meest te lijden gehad onder de herten. Feitelijk
heeft de bloementuin in 2021 weinig op kunnen brengen.
Overige activiteiten
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Helaas konden we vanwege de lockdowns en schoolsluitingen dit jaar opnieuw geen leerlingen van groep
5 van de Theresiaschool ontvangen voor de schooltuintjes.
De corona-maatregelen maakten een open dag op de tuin of een oogstfeest in het najaar ook niet haalbaar.
Daar tegenover staan:
 het bezoek van de World Servants in de zomerweken. De jongeren hebben veel werk verzet en
brachten lekker veel leven op de tuin.
 een viertal weeksluitingen, in de (regen en de) buitenlucht, op de tuinderij. In deze vieringen komen
de christelijke en de oud-keltische spiritualiteit mooi samen met de spiritualiteit van en verbondenheid met de natuur en de seizoenen. De mooie momenten op de tuinderij worden gedeeld en we
staan dankbaar en vierend stil bij het gegeven dat we met hard werken en een beetje geduld ruim
80 gezinnen van groenten voorzien.
 een zgn. “bodemdiner” van en voor de leden van de food council, die de voedselvoorziening in de
metropool regio Amsterdam wil verduurzamen. Met het diner werd in een bijzondere vorm aandacht gegeven aan de bodem die ons voedt.
In het voorjaar heeft Haarlem Food Future (HFF) een aantal lokale voedselproducenten in beeld gebracht, waaronder onze tuinderij. De video is nog te zien op de website van HFF. Mede hierdoor zijn we
nadrukkelijker deel uit gaan maken van de stadslandbouwinitiatieven in Haarlem e.o., kwam er een leuk
artikel in verschillende regionale magazines en werden we opgenomen in de local food tour, een fietsroute langs allerlei lokale voedselproducenten.
Faciliteiten
 Dit jaar is er heel veel energie gegaan naar het weren van herten met allerlei middelen. In december
is het stroomhek aan de boszijde van de tuinderij geheel vernieuwd, dat zal zeker schelen. Het weren van herten van de straatzijde is bijzonder moeilijk en vraagt een grote investering, als er al een
vergunning voor afgegeven wordt. Het moge duidelijk zijn dat 2022 wat dit betreft spannend wordt.
 In november is de fundering gelegd voor onze nieuwe kas, die gedurende het seizoen (maart-november) op de tuin mag staan. In februari 2022 zal de kas worden opgebouwd, we hopen er tomaten en komkommers te kunnen telen.

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.
Weeksluiting
Sinds februari 2015 is er iedere vrijdagmiddag een weeksluiting, die bestaat uit een vier- en bezinningsbijeenkomst in de kapel van Euphrasia en aansluitend een maaltijd aldaar. De groep gemeenschapsleden
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en vrienden die actief bijdroeg aan deze weeksluitingen en/of die zeer regelmatig op de vrijdag kwam
was voor het begin van de corona-crisis groot geworden.
Deze vrijdagmiddagen waren (zijn) belangrijke wekelijkse momenten van ontmoeting, uitwisseling, ontspanning, inspiratie en gastvrijheid, waarin ook (nieuwe) mensen ‘van buiten’ konden worden verwelkomd. Heel belangrijk voor het in stand houden en de groei en bloei van de gemeenschap.
Sinds maart 2020 hebben we deze traditie, met uitzondering van enkele korte periodes, helaas nauwelijks kunnen voortzetten.
 In het afgelopen jaar hebben we onze weeksluiting steeds voortgezet, meestal online, via Zoom, terwijl de huisgenoten van Pelletier met ’n enkele gast in de kapel of in hun eigen huis samen vierden.
De online-weeksluitingen werden vaak bijgewoond door een aantal heel trouwe volgers, waarvoor
hartelijk dank!
 We hebben de weeksluiting gedurende enkele korte periodes kunnen openstellen voor meer bezoekers / gasten. In die periodes schonken we ook een drankje na afloop.
 Met name in de zomer konden we een paar keer na de weeksluiting een (eenvoudige) maaltijd houden, op de tuin of in de grote zaal van de werkplaats en op inschrijving. Dit kon onder meer in de
weken met de World Servants.
 We hebben vijfmaal een bijzondere weeksluiting gehouden: met name drie keer op en in goede samenspraak met de tuinderij, met Euphrasiadag in april en met Allerzielen in november.
Wintergesprekken
In de eerste maanden van het jaar hebben we (voor het eerst) een viertal ‘wintergesprekken over spiritualiteit en gemeenschap’ georganiseerd. Een groot succes. Onder de deskundige gespreksleiding van Mirjam Wolthuis spraken we (via Zoom) met allerlei gemeenschapsleden over vier bronnen van de spiritualiteit van De Ark Haarlem. Boeiend, inspirerend, verhelderend, verrijkend en ook verbindend in tijden van
lockdowns. We hebben nu een beter beeld en meer woorden voor de rijke diversiteit van wat ons inspireert en zin geeft.
Ark-overleg, ‘ff bijpraten’ en maandbrief
Ook het informele overleg viel na maart 2020 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 de 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 krijgen alle actief betrokkenen een maandbrief toegestuurd. In deze brieven worden verslagen van formele overleggen, brieven of
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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
Onze spiritualiteit komt tot uiting in de wijze waarop we omgaan met elkaar, in onze inzet voor de gemeenschap en in de wijze waarop we aandacht geven aan elkaar en/of de dingen van de dag. Zowel de
alledaagse dingen, bijvoorbeeld bij de start of de afsluiting van een werkdag, of bij de maaltijd in Pelletier, als de bijzondere momenten, zoals: verjaardagen, onthaaldagen, feestdagen en bijzondere dagen in
het verband van L’Arche.
World Servants
Het bezoek van zo’n 20 jonge, enthousiaste World Servants gedurende twee zomerweken was voor velen
het hoogtepunt van het afgelopen jaar in De Ark. We konden de jongeren huisvesten in de grote kapel en
een eetzaal van Euphrasia. Dankzij de inzet van een aantal gemeenschapsleden konden we hen van
warme maaltijden voorzien (en vice versa). We konden samen met ze vieren en een feestje houden. We
konden ze een avond in twee- of drietallen uitnodigen bij leden van de gemeenschap thuis. En we konden gebruik maken van hun werkkracht, zowel op de tuin, als in de kapel, de werkplaats en in Pelletier.
Maar het belangrijkste was wel de ontmoeting: de vele gelegenheden waar jonge mensen met een open
geest en houding (even) samen optrokken met onze huisgenoten, deelnemers en gemeenschapsleden.
Bijvoorbeeld als een paar World Servants een middagactiviteit in de werkplaats organiseerden, bij de
open huiskamer die door hen werd ingevuld of bij de silent disco in de achtertuin van Pelletier.
We denken dat we elkaar wederzijds hebben geïnspireerd en geraakt.
Open Huiskamers
In het afgelopen jaar was het jammer genoeg ook niet mogelijk om Open Huiskamers te organiseren.
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.
Vanwege de corona-maatregelen en de moeilijkheid om dit soort dingen überhaupt te organiseren hebben we in 2021 slechts één gelegenheid gehad, tijdens het bezoek van de World Servants. We waren erg
blij dat we veel van onze gebruikelijke bezoekers op deze zomerse dag in de tuin konden ontvangen. We
konden weer even bijpraten, spelletjes doen en lol maken met elkaar.
Dat was fijn, maar helaas moest het bij deze ene gelegenheid blijven. Het ontbrak ons aan mogelijkheden
om de contacten op andere manieren warm te houden. We hopen op een herstart in 2021.
Kapitteldag
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. Gelukkig was het dit jaar mogelijk om daadwerkelijk bij elkaar te komen.
Veel min of meer nieuwe gemeenschapsleden ontmoetten elkaar voor het eerst in levenden lijve. Anderen zagen elkaar voor het eerst sinds tijden weer eens. We konden ervaringen uitwisselen van het leven
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en werken op de verschillende plaatsen in onze Ark: wat werkt goed, wat kan beter, waar halen we energie vandaan en wat kost moeite. Vervolgens konden we elkaar een reikende hand bieden. Belangrijk
voor een fijne samenwerking met elkaar en het gevoel er samen voor te staan.
Gemeenschapsmiddag
De jaarlijkse gemeenschapsmiddag voor al onze vrienden en leden in de Adventsperiode moest dit jaar
op de ochtend zelf nog worden afgeblazen. Zelfs het ‘doorstroom-evenement’ wat we er van hadden gemaakt, zodat we al onze volgers en vrienden nog even kort konden ontmoeten en onze (vrijwillige) medewerkers een kerstpresentje konden geven, mocht die dag niet doorgaan.
Ook Kerstmis en Oud & Nieuw konden we dit jaar niet gezamenlijk vieren.
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. Dit
jaar was er weinig mogelijk, en hebben we onze verbondenheid vorm gegeven in een groot plakboek met foto’s en briefjes van vele leden van de gemeenschap.
 Daarnaast besteedden we aandacht aan Maria Euphrasia en haar zusters tijden de weeksluiting op
23 april.
 Op 2 november kwamen de zusters zoals gebruikelijk naar hun begraafplaats op Dennenheuvel, om
hun overleden medezusters te gedenken. Enkele leden van onze gemeenschap zijn daar graag bij
aanwezig.
 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.
 Begin december kregen we de gelegenheid om de leden van de PG Bloemendaal en Overveen tijdens een kerkdienst enigszins bij te praten. Dat verhaal is begin januari 2022 in het Maandbericht
van de kerk gepubliceerd.
 In december verscheen bovendien een uitgebreid interview met de gemeenschapsverantwoordelijke in het parochieblad van alle RK parochies in Haarlem e.o.
 Op 3 december ontvingen we bisschop Jan Hendriks in de werkplaats en in Pelletier. De bisschop
toonde zich zeer geïnteresseerd en publiceerde een bericht over zijn bezoek op zijn website.
 In verschillende kerken is er voor De Ark 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.
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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.
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. De raad heeft het nieuwe bestemmingsplan in januari 2021 aangenomen.
Tegen dit plan zijn bezwaren ingediend bij de Raad van State. Deze heeft in juli 2021 een zitting gehouden en reeds in augustus alle bezwaren ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden.
De partners hebben vorig jaar ook een vergunning aangevraagd onder de Wet Natuurbescherming voor
de sloop van de oude bebouwing en voor de nieuwbouw op Dennenheuvel. De uitkomst van deze aanvraag wordt in de loop van 2022 verwacht.
Naast regulier overleg met de directeur van het Klooster hebben we in 2021 achtmaal een bestuurlijk
overleg gehad met de partners in de herontwikkeling. In dit overleg wordt het proces om te komen tot
een compleet ontwerp voor de nieuwbouw onderling besproken en afgestemd.
In december 2021 hebben de partners vele belangstellende gemeenschapsleden via Zoom geïnformeerd
over de inhoud en voortgang van het proces. Van deze sessie is een verslag gemaakt.
In 2021 is het nog niet gekomen van vernieuwbouw van de huidige schuur op de tuinderij, die door De
Ark en de Dahliavereniging gezamenlijk zal worden gebruikt.
De bouw van een ‘tuinhuis’ is uitgesteld totdat de bouw van het nieuwe Dennenheuvel van start gaat.
In de loop van 2021 hebben we een kas aan kunnen schaffen, die we vanaf februari 2022 jaarlijks tijdens
het seizoen kunnen opbouwen en in de winter moeten opslaan. Een kas op de tuin is een lang gekoesterde wens van onze tuinders.
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
Lidmaatschap van L’Arche
In het afgelopen jaar heeft de Arkgemeenschap Haarlem een aanvraag bij L’Arche International gedaan
om lid te worden van de federatie. Tot nu toe hadden we de status van project. Inmiddels voldoen we
aan de criteria om lid (op proef) te worden. Voorafgaand aan de aanvraag is aan de gemeenschapsleden
en het bestuur gevraagd of zij de aanvraag steunen.
In december ontvingen we het verheugende bericht dat we erkend zijn als probationary member van
L’Arche, wat in 2022 zal worden bekrachtigd met een formele overeenkomst.
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Charter van L’Arche
Gedurende 2021 heeft de commissie van L’Arche die een nieuw charter (handvest) moet samenstellen
gewerkt aan een conceptversie van dat charter. Wereldwijd hebben de gemeenschappen, waaronder
ook de onze, bouwstenen (beads) voor dit document aangedragen: woorden, begrippen en beelden die
vertellen wat het in de dagelijkse praktijk inhoudt om een Arkgemeenschap te zijn. De beads zijn op de
internationale website verzameld en nog altijd te zien. In de loop van 2022 zal de conceptversie worden
vertaald en is het de bedoeling dat deze versie met veel gemeenschapsleden wordt besproken en becommentarieerd.
Veiligheid
In het afgelopen jaar zijn verschillende commissies in opdracht van L’Arche bezig gebleven met verder
onderzoek naar aanleiding van de onthullingen uit 2019 over het machtsmisbruik van Jean Vanier. Er zijn
verschillende tussentijdse publicaties geweest, maar er zijn geen nieuwe belastende feiten gemeld.
Naar aanleiding van deze onthullingen heeft L’Arche haar beleid rond safeguarding grondig vernieuwd.
Wereldwijd zijn/worden Arkgemeenschappen met een audit op dit terrein beoordeeld en krijgen zij advies, begeleiding en richtlijnen om verder te werken aan ‘sociale veiligheid’ en integriteit. Onze procedures rond safeguarding waren ook onderdeel van de procedure bij onze aanvraag om lid van L’Arche te
worden. Safeguarding is een belangrijk aandachtsgebied, zowel internationaal als in onze eigen gemeenschap, waar we jaarlijks aandacht aan zullen blijven besteden. 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. In onze Ark heerst deze cultuur en de inzet is die nauwgezet te onderhouden Eenieder mag ons daar op aanspreken.
Covid
Wereldwijd bleef L’Arche uiteraard ook te kampen met de corona-pandemie. Vele gemeenschappen van
De Ark zijn ernstig getroffen door covid-19. Gemeenschappen kregen te maken met uitbraken van besmetting, met zieken en doden en met allerlei zeer ingrijpende maatregelen ter voorkoming van besmettingen.
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.
Regio Vlaanderen en Nederland
In regionaal verband hebben we in 2021 niet veel kunnen doen. Voor een deel had dat te maken met de
beperkingen rondom corona. Een belangrijker beperking werd gevormd door een reorganisatietraject
van de drie Vlaamse gemeenschappen, dat moet leiden naar een meer intensieve samenwerking en
meer efficiëntie op bedrijfseconomisch en administratief gebied. Dit traject vraagt kennelijk dusdanig
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veel energie en aandacht dat er weinig tot geen ruimte is voor de relaties met de twee Nederlandse gemeenschappen. Wij betreuren dat zeer en hebben dat meermaals laten weten aan de gemeenschapsverantwoordelijken in Vlaanderen, aan de regioverantwoordelijke en aan de internationaal gedelegeerde
van L’Arche voor Europa en het M. Oosten.
Johan Roose, de regioverantwoordelijke van L’Arche voor Vlaanderen en Nederland begeleidt ons project. Vanwege de corona-crisis heeft hij onze gemeenschap in 2021 niet kunnen bezoeken om leden van
de gemeenschap te consulteren en voeling te houden met het project en de voortgang daarvan.
De regioverantwoordelijke heeft eens in de 1 à 2 maanden een telefonisch of Zoom-overleg met de gemeenschapsverantwoordelijke.
Johan Roose heeft zijn functie in de loop van 2021 opgegeven en heeft een andere functie, voor een andere regio aanvaard. Voorlopig blijft hij nog envoy voor De Ark Gouda en De Ark Haarlem, gedurende één
dag per week. Dit in afwachting van een beslissing in Vlaanderen cq bij L’Arche mbt de functie van regioverantwoordelijke. De twee Nederlandse gemeenschappen bezien dit met zorg, maar hebben weinig invloed op dit proces.
In het najaar hebben de bestuursleden en gemeenschapsverantwoordelijken van de twee Nederlandse
gemeenschappen elkaar ontmoet, leren kennen en met elkaar uitgewisseld voor welke uitdagingen zij
staan (en welke zegeningen zij kunnen tellen). Het werven van personeel en van fondsen is één van de
gezamenlijke uitdagingen. Dit overleg werd als zinvol en vruchtbaar ervaren. De relatie met De Ark
Gouda is goed en blijft zich positief ontwikkelen. Een nauwere samenwerking, zoals in Vlaanderen wordt
voorbereid, lijkt niet nodig en ook niet wenselijk.
In 2021 is de regionale training over persoonlijk leiderschap voor de huis- en werkplaatsverantwoordelijken (middenkader) met een online bijeenkomst afgerond. Deze training kon helaas (nog) geen vervolg in
de vorm van intervisie o.i.d. krijgen.
In september is er voor het eerst sinds twee jaar weer een bijeenkomst geweest voor (nieuwe) medewerkers van Haarlem en Gouda over de Identiteit en Missie van De Ark. Normaal gesproken is dat een
regionale vorming, die jaarlijks terugkomt. Vanwege onze groei zijn er in onze gemeenschap veel mensen
die in aanmerking komen (kwamen) voor deze vorming. Vanwege corona en de stagnatie in Vlaanderen
is dit lang uitgesteld. Uiteindelijk is er één online vormingsdag geweest voor een groep medewerkers uit
de twee Nederlandse gemeenschappen, in de hoop en verwachting dat dit in 2022 een vervolg krijgt.
Internationale solidariteit
Samen met de andere gemeenschappen in de regio droegen we in 2021 in het kader van internationale
solidariteit financieel bij aan de kosten van de Werkplaats van De Ark in Oekraïne, met wie we in april dit
jaar contact hadden via Zoom. Het bestuur heeft besloten jaarlijks een vast percentage (10%) van de
niet-geoormerkte donaties en giften te bestemmen voor internationale solidariteit binnen L’Arche.

4.7 Organisatie
Om het bovengenoemde mogelijk te maken en voort te zetten heeft De Ark gewerkt aan:
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Invoering ECD
In het afgelopen jaar hebben we gekozen voor ONS, als elektronisch cliëntendossier. ONS wordt door
vele organisaties in de zorg gebruikt, zowel grote als kleine, ook door De Ark Gouda. Het voldoet aan wat
wij wensen en de ervaringen in Gouda zijn goed. We maken mede gebruik van de licentie van De Ark
Gouda en van de gebruikservaring die daar is opgedaan. We worden ondersteund door Mariëtte Sneep,
die ook fungeert als applicatiebeheerder in Gouda, en werkt als ZZP’er. Zij wordt waar nodig weer ondersteund door Bij ONS Advies.
Met behulp van haar en van vrijwilliger Ronald Hes hebben we ons de systematiek van ONS eigen gemaakt, we hebben alle basisgegevens ingevoerd en de medewerkers van het team van Pelletier en van
de werkplaats bekend gemaakt met het systeem. ONS wordt nu gebruikt voor berichtenverkeer onder
medewerkers, de (groeps)rapportages, het roosteren, de registratie van aanwezigheid en gewerkte uren
en de productie van facturen.
De koppeling met de applicatie Caren, die familie en anderen inzage in het dossier kan geven, ligt voor
2022 in het verschiet. Voor dat we dat doen willen we ruime ervaring opdoen met het aanleggen van een
dossier (in ONS), het rapporteren en evalueren (in ONS) en de communicatie via ONS.
Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming is het onze bedoeling dat we voor alle documenten en berichtenverkeer die deelnemers en huisgenoten betreffen, overstappen van applicaties als Dropbox en
Whatsapp naar ONS.
Kwaliteit, privacy en veiligheid
In 2021 hebben we verder gewerkt aan de benodigde documenten en procedures of werkwijzen i.v.m.
de kwaliteit van zorg en organisatie. In dat kader is ook opnieuw gekeken naar de regelgeving i.v.m. privacy.
 Het reglement voor Vertrouwenspersonen is vernieuwd en doorgesproken met de twee vertrouwenspersonen. Onder meer via de jaargesprekken met alle medewerkers wordt hen gewezen op de
aanwezigheid van vertrouwenspersonen, van een klachtenregeling en van regelingen op het gebied
van incidenten en huiselijk geweld.
 In het kader van veiligheid zijn de EHBO-dozen en andere hulpmiddelen voor BHV op alle werkplekken gecontroleerd, aangevuld en een goede plek gegeven.
 Het geheel van het kwaliteitssysteem – het opschrijven/beschrijven, bespreken, aanpassen en invoeren/bewust maken van procedures en situaties – is voor een startende organisatie een grote
klus, met een grote doorlooptijd. Het systeem is nog niet af.
Personeel en vrijwilligers
 In het afgelopen jaar hebben (bijna) alle vrijwilligers en personeelsleden een tussentijds evaluatiegesprek of hun jaarlijkse evaluatiegesprek gehad. Gesprekken die vaak veel inzicht geven.
 Er is, o.m. via Haarlem voor Elkaar (voorheen: VWC), voortdurend gezocht naar nieuwe vrijwilligers,
o.m. naar chauffeurs en assistentie bij het buitenwerk. Voor nieuwe vrijwilligers vragen we altijd
een VOG aan. Vervolgens krijgen zij uiteraard een vrijwilligersovereenkomst en houden we tussentijdse evaluatiegesprekken.
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 In 2021 is de arbeidsovereenkomst van twee personeelsleden niet verlengd of opgezegd. Met twee
anderen zijn we een nieuwe overeenkomst aangegaan. Gedurende een groot deel van het jaar hadden we een vacature voor coördinerend woonbegeleider in Pelletier. Een vacature waar zo goed als
niet op is gereageerd.
PR en communicatiemiddelen
 Helaas was het niet of nauwelijks mogelijk om met onze gemeenschap naar buiten te treden voor
presentaties of spreekbeurten. De jaarmarkt in Bloemendaal, verschillende ‘uitstroom-informatiemarkten’ op scholen of andere gelegenheden om onszelf te presenteren, gingen in 2021 niet door.
 De World Servants-weken waren daarentegen mooie PR voor onze gemeenschap.
 Uiteraard hebben we gebruik gemaakt van de sociale media (Facebook, Instagram en LinkedIn) en
van onze eigen website en nieuwsbrieven om onze volgers en andere geïnteresseerden gedurende
het jaar steeds op de hoogte te houden van leuk of belangrijk nieuws.
 Als publieksverslag en als presentje voor donateurs, medewerkers en vrienden hebben we dit jaar
een To do-boekje laten maken, met een korte tekst en veel foto’s. Het boekje werd zeer gewaardeerd.
 In het kader van promotie en relaties met de omgeving deden we in de afgelopen zomer weer mee
met ‘Gluren bij de buren’. Mede i.v.m. formule 1-races in Zandvoort was de opkomst bescheiden.
 In het voorjaar zijn we geïnterviewd door de Vereniging van religieuze leefgemeenschappen, in het
kader van een onderzoek. De resultaten van dat onderzoek naar de verschillende, nieuwe en oude
gemeenschappen in het land zijn in late najaar gepubliceerd. De uitgave van een boekwerkje met
alle interviews wordt in 2022 verwacht.
 Eind 2021 verschenen er mooie artikelen over onze gemeenschap in het Parochieblad van de RK parochies in Haarlem e.o. en in het Maandblad van de PG Bloemendaal en Overveen.
Relaties
Waar mogelijk zoeken we graag de samenwerking en/of een goede relatie met andere organisaties of
gemeenschappen. Het afgelopen jaar hadden we contact met of bezoek van o.m.:
 diverse scholen voor speciaal voortgezet onderwijs
 meerdere belangstellenden voor de Werkplaats
 een stagiair van het Rudolf Steiner College
 collega-huizen of instellingen als: ‘De kleine Ark’ en de stichting ‘Ook voor jou’ / gezinshuis ‘Onder
de panne’
 bestuursleden van De Ark Gouda
 de (diaconie van) de Protestante Gemeente Bloemendaal en Overveen
 de bestuurders van de Hartekampgroep
 medewerkers van Philadelphia, de Raphaëlstichting en stichting Landzijde (i.v.m. onderaanneming
 de (nieuwe) verantwoordelijke van de Bloemenstroom (dagbesteding voor ouderen in Bloemendaal)
 beleidsambtenaren van het sociaal domein van de gemeente Bloemendaal
 de dorpscoördinator voor Bloemendaal van Welzijn Bloemendaal
 bestuurders van de Stichting Coelombie.
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De gemeenschapsverantwoordelijke was bovendien aanwezig bij de landelijke dag voor kleinschalig wonen van PGB belangenvereniging Per Saldo. En bij een bijeenkomst van de landelijke vereniging van religieuze leefgemeenschappen.
Kantoor
Het kantoorwerk waaronder bijvoorbeeld de facturering, de boekhouding, administratie van personele
zaken en communicatie wordt uitgevoerd door drie mensen: de gemeenschapsverantwoordelijke, een
assistent (vrijwilliger) en iemand voor de financiële administratie.
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. Vanwege corona kon er in de loop van 2021 veel minder van de kapel gebruik gemaakt worden dan in eerdere jaren.
 Op vrijdag krijgen de huisgenoten van Pelletier een uur Pilates in de grote kapel of in de tuin van het
huis. Deelnemers van de werkplaats en andere gemeenschapsleden kunnen daar bij aansluiten. We
zijn hier heel blij mee.
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5. Jaarcijfers

BALANS 2021 STICHTING ARKGEMEENSCHAP REGIO HAARLEM
31-12-2021

31-12-2020

ACTIVA
Liquide middelen Triodosbank

€ 99.480

€ 44.718

Openstaande debiteuren

€ 13.282

€ 9.616

€ 2.694

€ 5.388

€ 225

€ 225

€ 115.681

€ 59.947

€ 1.896

€ 4.271

Materiele vaste activa
Waarborgsommen
Balanstotaal activa
PASSIVA
Vermogen: Stand per 1 januari

€ 32.946

Resultaat lopend boekjaar

€

39.363€ 36.988

Mutaties in eigen vermogen
€ 34.842

Vermogen per eind boekjaar
€

Bestemde reserves stand per 31 december

-

€ 1.896
€

-

Voorzieningen

€ 33.965

€ 22.965

Kortlopende schulden en overlopende passiva

€ 46.874

€ 35.086

€ 115.681

€ 59.947

Balanstotaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 STICHTING ARKGEMEENSCHAP REGIO HAARLEM
2021

BATEN

2020

€ 209.393

€ 156.778

€ 46.431

€ 43.803

€ 144.050

€ 86.447

Vergoeding terreinonderhoud Dennenheuvel

€ 5.000

€ 5.600

Verkopen werkplaats

€ 4.845

€ 3.811

€ 18.675

€ 15.133

€ 2.672

€ 2.031

Vergoedingen zorgverlening wonen
Diverse vergoedingen wonen
Vergoedingen zorgverlening werken

Oogstaandelen
Gebruiksvergoeding Grote Kapel

€ 2.364

€ 1.884

Donaties tbv nieuwbouw Arkhuis 1

€ 11.000

€ 10.280

Donaties fondsen, kerken, particulieren en een legaat

€ 21.577

€ 46.205

Subsidie gemeente Bloemendaal

€ 15.000

€ 15.000

€ 481.007

€ 385.088

€ 318.437

€ 306.020

Huisvestingskosten Pelletier

€ 23.886

€ 27.487

Overige kosten Pelletier

€ 18.060

€ 20.085

€0

€ 1.775

Vrijwillige bijdragen gemeenschapsleden

LASTEN
Personeelskosten

Onderhoud / verbouwing werkplaats Krommelaan

€ 9.152

€ 11.829

€ 12.157

€ 7.698

€ 2.446

€ 2.816

Overige overheadkosten

€ 36.163

€ 35.381

Dotatie voorziening nieuwbouw Arkhuis 1

€ 11.000

€ 10.280

Dotatie reservering vakantiegeld en PBL-uren

€ 15.000

Kosten Werkplaats De Ark
Kosten Tuinderij De Ark
Kosten gemeenschap

Donaties
Som der lasten

€ 1.760

€ 2.080

€ 448.061

€ 424.451

€ 32.946

Subtotaal
€

Toevoeging aan bestemmingsreserve

€ 32.946

Mutatie EV
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6. Financiën
6.1 Algemeen
In de begroting 2021, die op 24 november 2020 werd vastgesteld, werden de inkomsten geraamd op €
441.697 en de uitgaven op € 413.186. Er werd dus uitgegaan van een positief resultaat van € 28.511.
Een heel ander beeld dan 2020: dat sloot met een tekort van € 39.363.
Het resultaat van 2021 is dat er een bedrag van € 481.007 aan inkomsten verkregen werd – € 40.000
meer dan begroot – en dat daar tegenover een bedrag staat van € 448.061 aan uitgaven, bijna € 35.000
meer dan begroot.
Het resultaat van 2021 is een overschot van € 32.946. Dat is ruim € 4.000 meer dan eind 2020 in de begroting 2021 werd voorzien.
Het resultaat van 2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Stand per 31-12-2021: € 34.842.
De toename van het positieve resultaat is onder andere toe te schrijven aan de subsidie van de gemeente Bloemendaal voor de Werkplaats van € 15.000. Daarnaast zijn er conform verwachting eenmalige subsidiebedragen ontvangen voor in 2020 gemaakte extra kosten vanwege corona, voor een bedrag
van ruim € 9.000. Verder mochten we in 2021 weer een fantastisch bedrag aan donaties ontvangen.
De hogere uitgaven vinden hun oorzaak in de Werkplaats in een hogere afdracht aan de overhead ( €
11.400), € 5.000 extra kosten bij de Tuinderij, en een niet begrote reservering voor vakantiegeld en PBLuren van € 15.000.
6.2 Wonen
Arkhuis Pelletier heeft een positief saldo, iets lager dan begroot. Er zijn geen grote afwijkingen. Extra uitgaven voor inventaris van € 1.971 waren niet begroot. Deze zijn betaald uit donaties.
Er was bij alle budgethouders aan het einde van het jaar nog zorgbudget over. Facturen zijn ingediend bij
de SVB maar verwerking levert verschillende vragen op. Verwacht wordt dat er in de eerste maanden
van 2022 nog maximaal € 14.000 aan zorggelden binnenkomt. Dit komt ten goede van 2022.
Er was een eenmalige vergoeding i.v.m. uitbetaling Covid-kosten uit 2020: € 5.440.
De afdracht voor Overhead is verlaagd met € 4.500: zie toelichting Werkplaats.
6.3 Dagbesteding in Werkplaats De Ark
De Werkplaats had een positief saldo van € 22.000, twee keer zo hoog als begroot.
De inkomsten van de dagbestedingsgelden zijn wat hoger dan de begroot.
De verkopen van de producten van de werkplaats waren ondanks de coronabeperkingen toch bijna het
dubbele dan begroot.
De ontvangen subsidie van € 15.000 van de gemeente Bloemendaal was niet meegenomen in de begroting.
Er was een eenmalige vergoeding i.v.m. uitbetaling Covid-kosten uit 2020: € 3.800.
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De bijdrage van het Klooster voor onderhoud van het terrein van Dennenheuvel – uiteindelijk een bedrag
van € 5.000 – is niet geboekt op de Werkplaats maar op de Overhead. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door Zeger. Zijn salaris wordt geheel geboekt op Pelletier, terwijl hij een deel van
zijn uren inzet voor overhead, waaronder dus onderhoud van het terrein. Voor wonen is de afdracht
voor Overhead daarom met € 4.500 verlaagd: inkomsten € 5.000 minus uitgaven voor onderhoud € 500.
6.4 Zelfoogsttuin De Ark
Er zijn 80 oogstaandelen verkocht. Er is een korting van € 465 gegeven aan aandeelhouders die één of
meerdere dagen meewerken.
In het voorjaar is een kas aangekocht, die zal in maart geplaatst gaan worden. De kas is betaald uit een in
2020 ontvangen legaat.
Er is ook dit jaar door het Klooster geen pacht in rekening gebracht.
De lunchkosten zijn twee keer zo hoog als begroot. De vrijwilligers ontvangen naast koffie en thee, in ieder geval op maandag en vrijdag een lunch, vaak met soep. Dat is iets wat we graag aanbieden aan de
vrijwilligers. Het gaat om ca. € 40 per week.
De materiaalkosten zijn veel hoger door investering in het hertenhek voor € 1.000 en in allerhande aanschaffen om herten te weren als netten en doeken. Deze hogere kosten worden gedekt uit donaties.
6.5 Arkgemeenschap
De vaste bijdragen van gemeenschapsleden zijn wat positiever dan begroot.
Verder waren er geen grote afwijkingen.
6.6 Overhead gemeenschap
Zowel de inkomsten als de uitgaven waren hoger dan begroot.
Er is een fors bedrag meer aan donaties ontvangen dan begroot: € 15.500 i.p.v. € 4.500.
De vergoeding terreinonderhoud Dennenheuvel is toegelicht bij de Werkplaats.
De kosten van de salarisadministratie zijn inzichtelijk gemaakt. In de begroting waren ze in de post algemene kosten verwerkt.
Nieuw zijn de kosten voor het Elektronisch Cliëntendossier waar we dit najaar mee gestart zijn. Deze waren niet begroot. Ze zijn extra hoog vanwege opstartkosten.
Niet begroot was een nieuwe reservering voor openstaande vakantie- en PBL-uren
De hogere kantoorkosten hebben hun oorzaak in o.a. de aanschaf van een printer.
Representatiekosten, relatiegeschenken en PR zijn hoger vanwege de printkosten van het publieksverslag (To-do-boekje), kerstgeschenken voor vrijwilligers, etc.
6.7 Reserveringen en voorzieningen
Er is een nieuwe reservering van € 15.000 aangemaakt voor Vakantiegeld en PBL-uren. Dit is een hoger
bedrag dan voor 2021 nodig was, omdat de reservering ook nog over de voorgaande jaren moest worden
gedaan.
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De ontvangen donaties voor Nieuwbouw Arkhuis 1 van € 11.000 zijn toegevoegd aan de bestaande reservering. In totaal staat daarvoor nu een bedrag van € 33.965 op de spaarrekening.
Er is een bestemmingsreserve van ontvangen en niet bestede donaties voor een bedrag van € 5.174.

6.8 Grondslagen
De jaarrekening 2021 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 start van 2022 zal nog wel bepaald worden door corona en de maatregelen om ons daartegen te beschermen.
Hopelijk kunnen we daar snel afscheid van nemen en kunnen we in het (vroege) voorjaar op gaan pakken
wat zo nodig en wenselijk is: ontmoeting en inspiratie in gemeenschap met elkaar. Tijdens weeksluitingen, op de tuin, met bijzondere activiteiten zoals een Open Dag en met een voortzetting van onze Open
Huiskamers. We hopen weer gasten te kunnen ontvangen en we hopen ook weer op activiteiten buiten
de gemeenschap waar we als Ark bij aanwezig kunnen zijn.
We starten het jaar met een interim verantwoordelijke voor Arkhuis Pelletier. Dat zal (weten we inmiddels) een nodige impuls geven aan de zorg en begeleiding van de huisgenoten. We hopen van harte dat
we vervolgens ook de vacature ingevuld kunnen krijgen, ondanks de zeer krappe arbeidsmarkt. Coördinatie van het vele werk in Pelletier blijkt van belang.
De huisgenoten van Pelletier kijken inmiddels ook al uit naar hun gezamenlijke vakantie, komende zomer, waar we hier verder nog geen mededelingen over kunnen doen.
In de zomerperiode is er voor belangstellenden ook weer gelegenheid om een (kleine) week ervaring op
te doen met leven in een huis van De Ark.
In de eerste maanden van het jaar zullen we ook nog de nodige tijd en aandacht besteden aan het werken met ONS, het electronisch cliëntendossier. We streven ernaar dat de kwaliteit van overdrachten, onderlinge communicatie, rapportages, evaluaties dossiervorming en (na verloop van tijd) de schriftelijke
communicatie met familie hiermee (sterk) wordt verbeterd. Hetzelfde geldt voor de processen van facturering en van de urenregistratie.
Het werk aan het kwaliteitssysteem en –handboek voor het huis de werkplaats en de tuinderij wordt in
2022 vervolgd en zal daarna een plek krijgen in de beleidscyclus van de organisatie.
In de werkplaats kijken we uit naar ieder seizoen, met z’n eigen kwaliteiten en producten. We hopen op
gelegenheden waar we die producten ook kunnen uitstallen en verkopen, zoals tijdens de Open Dag, het
Gluren bij de Buren-festival, de Bloemendaalse jaarmarkt of de Broodbankactie in de Grote Bavo in Haarlem. Uiteraard blijven we ook ons assortiment van producten en activiteiten steeds vernieuwen.
We bieden ook volgend jaar weer ruimte aan stagiairs, om leerlingen die uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gaan stromen kennis te laten maken met onze Werkplaats.
In 2022 zetten we het systematisch bespreken/evalueren en werken met begeleidingsplannen en -doelen uiteraard voort. Komend jaar zullen we een tevredenheidsonderzoek houden onder de medewerkers
en deelnemers van de werkplaats en hun familie.
In de loop van het jaar zal de werkplaats in verband met de aanstaande, definitieve sluiting van Euphrasia gaan verhuizen naar een nieuwe locatie. We weten al waar dat zal zijn en zijn daar blij mee. Zolang
we de verhuisdatum nog niet weten, kunnen we er nog geen verdere mededelingen over doen.
En natuurlijk gaan we af en toe eens een middagje naar het strand, pannenkoeken eten of ons ergens
presenteren.
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Op de tuinderij is het weren van herten en reeën waarschijnlijk de grootste zorg en uitdaging. We hopen
het beste van de maatregelen die we hebben genomen of nog gaan doen. De kas is nieuw voor de tuinderij en biedt dus ook nieuwe mogelijkheden. En als het goed is wordt de tuinschuur dit jaar herbouwd.
Een onderkomen voor de tuinders, wanneer Euphrasia gesloten wordt, is nu nog een punt van zorg.
Hetzelfde geldt voor de kapel en het kantoor. In de loop van het jaar moet duidelijk worden waar we
onze weeksluitingen en andere grotere bijeenkomsten kunnen gaan voortzetten. We zijn optimistisch
hierover.
We verwachten dat er in het proces van de herontwikkeling in 2022 belangrijke stappen gezet zullen
worden, m.n. in de planvorming. Al met al zal de huisvesting en/of herontwikkeling veel inzet en ook geduld van ons vragen, verwachten we.
Mede om die reden is het belangrijk dat we als gemeenschap vitaal en geïnspireerd zijn en blijven. Begin
2022 hopen we daar met behulp van een drie- of viertal wintergesprekken weer een zetje aan te geven.
Daarnaast hopen we als altijd op aanwas van de gemeenschap, met mensen die zich aangetrokken voelen door wat we als Ark zijn en beogen: in gemeenschap leven, werken en vieren, opdat we – verschillend als we zijn – elkaar en onze Arkgemeenschap als geheel verrijken.
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