
Jaarverslag Stichting Jansland over 2017 
 
Inleiding 
Stichting jansland werd op 8 mei 2009 opgericht. Het Theehuis is op 31 maart 2012 officieel geopend. 
Dit jaar is een eerste jubileum jaar. Door een werkgroep zijn diverse activiteiten georganiseerd. 
Na het wegvallen van een bestuurslid en tevens oprichtster, eind vorig jaar, vervolgt het bestuur, 
bestaande uit 4 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid), de weg van 
professionalisering. Dit is een aantal maanden eerder is gestart. Het traject wordt begeleid door 2 
mensen van de SESAM Academie.  
In de 2e helft van 2017 stopte de voorzitter, en in december 2017 is deze functie opgevuld. In de 
overgang naar het nieuwe jaar, meldde zich een belangstellende voor een bestuursfunctie. 
 
Bestuursvergaderingen 
Elke 6 weken is er een bestuursvergadering belegd in het theehuis. Tijdens deze vergaderingen 
worden alle lopende zaken besproken. Daarnaast is er incidenteel vergaderd met de vrijwilligers.  
Door het uitvallen van de oprichtster was er veel tijd besteed aan het verzamelen van informatie, 
gegevens, en inventariseren van lopende zaken en het overnemen en verdelen van taken. 
Bestuur informeert de vrijwilligers over de voortgang professionaliseren door middel van informatie-
avonden, schriftelijk en in teamgesprekken. 
Uit het professionaliseringstraject volgde de noodzaak om een betaalde functie van ± 20 uur van 
manager/coördinator Theehuis te creëren.  
 
Theehuis Jansland 
Het theehuis was open vanaf dinsdag 31 januari tot en met vrijdag 7 juli en vanaf dinsdag 22 
augustus tot en met vrijdag 22 december. 
De openingsdagen waren dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 uur tot en met 17.00 
uur.  
Vanaf 22 augustus tot 22 december is een manager Theehuis aangenomen voor de duur van 4 
maanden. Het contract is na deze periode niet verlengd. 
 
Activiteiten rondom het jaar 
31-01 Theehuis gaat open  
18-02 Bezoek van ‘Leendert Luistert Fietstocht’ 
13-03 Informatieavond met en voor vrijwilligers 
17-03 “Heidag” bestuur, begeleidt door SESAM 
30-03 Deelname ‘Lentefair’ vmbo-school, Den Haag 
31-03 Receptie 5-jarig jubileum Theehuis Jansland 
01-04 Start Autisme week: informatie- en talentenmarkt 
08-04 Deelname ‘Inloopdag’ AIC Den Haag 
01-07 BBQ voor vrijwilligers en leerlingen 
08-07 Theehuis sluit voor het zomerseizoen 
21-08 Uitje voor de vrijwilligers 
22-08 Theehuis gaat open na het zomerseizoen 
09-09 Vrijwilligersmarkt 
20-09 Seniorenwandeling door The British school in The Netherlands 
28-09 Deelname ‘Beursvloer Voorschoten’ 
09-11 Deelname ‘Next Step’ beurs, Zoetermeer 
08-12 Lichtjes avond 
19-12 Deelname Kerstmarkt Werkorganisatie Duivenvoorde  
22-12 Kerstbijeenkomst met vrijwilligers 
23-12 Theehuis gaat met kerstreces 



Leerlingen 
In de eerste helft van 2017 deden 12 jongvolwassenen werkervaring op bij Theehuis Jansland. Er 
liepen twee leerlingen stage, de overige leerlingen werkten vanuit de behoefte om werkervaring op 
te doen. Twee leerlingen hebben hier kort gewerkt en konden een betere keuze maken voor een 
vervolgstudie. In de zomer van 2017 hebben 10 leerlingen afscheid genomen. Zij ontvingen o.a. een 
getuigschrift. 
In de tweede helft van 2017, schooljaar 2017-2018, zijn er zes nieuwe leerlingen gestart. Drie 
leerlingen doorlopen een schoolstage gedurende 1 jaar, 1 dag in de week; de andere vijf leerlingen 
werken verdeeld over de week 1 tot 1,5 dagen.  


