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Inleiding 
Stichting jansland werd op 8 mei 2009 opgericht. De samenstelling van het bestuur is in de loop van 
2018 veranderd. Aan het begin bestond het bestuur nog uit een vijftal leden, te weten voorzitter, 
secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. Om persoonlijke redenen hebben een 
drietal personen zich teruggetrokken. Aan het eind van het jaar bestond het bestuur dus slechts uit 
twee personen, een penningmester en een algemeen bestuurslid. Een stichting leiden met slechts 
twee mensen is geen goede zaak. Daarom heeft het bestuur dringend versterking nodig en is naarstig 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. In 2019 heeft dit dan ook de hoogste prioriteit van het bestuur 
samen met de vele vrijwilligers.    
 

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. In 
2017 was voorzichtig een start gemaakt om tot een meer professionele organisatie te komen. Dit is 
in 2018 voortgezet. Er is inmiddels een kerntakendocument ontwikkeld waarin alle functies met 
bijbehorende taken beschreven zijn, het ontwikkelen van een nieuw leerlingvolgsysteem, de 
samenstelling van de menukaart en lay-out is onder de loep genomen evenals de aanpassing van de 
prijzen, oudheidkamer is opgeknapt en er is een interne informatiebrief gekomen om de vele 
vrijwilligers op de hoogte te brengen van diverse zaken. 
 

Theehuis Jansland 
Het theehuis was open vanaf dinsdag 6 februari tot en met vrijdag 13 juli en vanaf dinsdag 28 
augustus tot en met vrijdag 21 december. 
In eerste instantie op de dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 uur tot en met 17.00 uur. 
Met ingang van 30 augustus was het theehuis ook weer open op de donderdag van 10.30 uur tot en 
met 15.00 uur. 
Vanaf 1 september zijn er betaalde krachten aanwezig in het theehuis voor 24 uur per week. 
   

Activiteiten rondom het jaar 
06-02 Theehuis gaat open 
31-03 Begin autismeweek 
07-04 Einde autismeweek 
30-04 Gesprek met de wethouder 
23-05 Informatieavond met en voor vrijwilligers 
25-05 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing 
31-05 Uitje voor leerlingen 
07-07 BBQ voor vrijwilligers en leerlingen 
14-07 Theehuis sluit voor het zomerseizoen 
26-08 Aanwezig/Goede doel bij Heel Voorschoten Bakt, Kasteel Duivenvoorde 
27-08 Uitje voor de vrijwilligers 
28-08 Theehuis gaat open na het zomerseizoen 
08-09 Vrijwilligersmarkt 
07-11 Informatieavond met en voor vrijwilligers 
08-11 Deelname aan ‘The Next Step’ beurs, Zoetermeer 
07-12 Lichtjes avond 
21-12 Kerstbijeenkomst met vrijwilligers 
22-12 Theehuis gaat met kerstreces 
 
 



Leerlingen 
In de eerste helft van 2018 deden 8 jongvolwassenen werkervaring op bij Theehuis Jansland. Voor 
twee leerlingen was het gewenst om een jaar te verlengen. Anderen waren in september 2017 
begonnen en hebben zich vanuit diverse instanties bij ons aangemeld. Drie leerlingen liepen een 
schooljaar 1 dag in de week stage, de vijf anderen werkten vanuit de behoefte om werkervaring op 
te doen na het eerder behalen van een schooldiploma of om dag- en werkritme op te doen na 
langere tijd thuis te hebben gezeten. Voor de zomersluiting hebben alle leerlingen hun stage of hun 
werkervaring afgerond bij Theehuis Jansland. Ieder van hen heeft de keuze gemaakt om de studie te 
vervolgen dan wel opnieuw op te pakken of een baan te zoeken. Een aantal had binnen een half jaar 
een betaalde baan gevonden. 
In de tweede helft van 2018, schooljaar 2018-2019, zijn er zes nieuwe leerlingen gestart. Drie 
leerlingen doorlopen een schoolstage gedurende 1 jaar, 1 dag in de week; twee andere leerlingen 
lopen 2 dagen in de week in het Theehuis hun schoolstage. Eén leerling heeft zich aangemeld vanuit 
de thuissituatie om werkervaring op te doen. 
 


