Jaarverslag Stichting Jansland 2021

Inleiding
Het jaar 2021 was net als 2020 weer een bijzonder jaar voor Theehuis Jansland door alle
coronamaatregelen. Daardoor moest het Theehuis wederom noodgedwongen wekenlang haar deuren
gesloten houden.
Beschouwing
Stichting Jansland werd op 8 mei 2009 opgericht en ging onder de naam Theehuis Jansland 31 maart
2012 van start als een gastvrije horeca en leerwerkplek voor jongvolwassenen vanaf 15 jaar met een
autisme spectrum stoornis en/of een probleem op het gebied van verbale communicatie en het
begrijpen van non-verbale communicatie.
Vanaf 2019 probeert het bestuur tot een sluitende begroting en een verdere professionalisering te
komen. Door de coronacrisis zijn veel goede voornemens en initiatieven noodgedwongen tijdelijk
opgeschort. Toch kenmerkt ook 2021 zich, net als 2020, door de vastberaden wens om Theehuis
Jansland in Voorschoten beter op de kaart te zetten als gastvrije locatie in Voorschoten en omgeving,
waar het goed toeven is voor de leerlingen, de vrijwilligers en de gasten.
Bestuur
Aan het begin van 2021 bestond het bestuur uit:
Jan Janssens, voorzitter
Mirjam Vollebregt, secretaris
Robbert Vonk, penningmeester
André Potters-Kemp, algemeen bestuurslid (tot oktober)
Eind 2021 bestond het bestuur uit:
Jan Janssens, voorzitter
Mirjam Vollebregt, secretaris
Robbert Vonk, penningmeester
Eric Fabery de Jonge, algemeen bestuurslid (vanaf april 2021)
In het voorjaar van 2021 meldden zich nog twee kandidaat-bestuursleden. Zij besloten echter om
geen deel uit te maken van het bestuur.
Bestuursvergaderingen
In 2021 werd er tien keer een bestuursvergadering gehouden, meestal online, een enkele keer in het
Theehuis. Tijdens deze vergaderingen worden alle lopende zaken besproken.
Het bestuur vergaderde op:
13 januari
3 maart
23 maart
21 april
26 mei
6 juli
8 september
6 oktober
11 november
21 december
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Daarnaast vonden er drie bijeenkomsten plaats samen met de medewerkers en vrijwilligers.
• 10 juli: barbecue-avond
• 26 oktober: bijeenkomst bestuur, dagleiding en commissieleden
• 21 december: kick-off meeting Vriendenactie
Een vertegenwoordiger van het bestuur neemt ook regelmatig deel aan het overleg van de
dagleidinggevenden.
Organisatiestructuur
In het kader van verbetering van de organisatiestructuur zijn er in het voorjaar zes commissies
opgericht:
• Gebouw
• Horeca
• Medewerkers
• Leerlingen
• Nevenactiviteiten
• Communicatie
In iedere commissie zit tenminste één bestuurslid, een van de betaalde medewerkers en ter zake
deskundige vrijwilligers.
Openingstijden 2021
Vanwege de verplichte sluiting van de horeca in verband met het coronavirus kon het Theehuis pas
weer op 30 maart haar deuren openen voor de Theehuis-to-go versie, waarbij alleen drankjes en
eenvoudige hapjes via een loket afgehaald konden worden.
Op 23 april mocht het terras weer open. Daarbij moesten wederom strenge hygiëneregels in acht
worden genomen, moest er anderhalve meter afstand bewaard worden en werden de
contactgegevens van alle gasten geregistreerd.
Van 20 juli t/m 28 augustus was het Theehuis vanwege het tekort aan vrijwilligers in de zomertijd 3
dagen per week open, op donderdag, vrijdag en zaterdag.
Vanaf 25 september werd een coronatoegangsbewijs, de QR code, verplicht voor alle gasten.
Helaas liepen in het najaar de landelijke besmettingscijfers weer zodanig op dat de horeca opnieuw te
maken kreeg met strengere coronaregels. Vanaf half december moest het Theehuis helaas weer
volledig sluiten.
Activiteiten en acties
Personeel
In 2021 waren er twee betaalde medewerkers met ieder een parttime dienstverband voor twaalf uur.
Dagleiding
In de loop van 2021 werd de mogelijkheid geboden om ook leidinggevende gedurende een dagdeel te
worden. Drie vrijwilligers maakten gebruik van deze mogelijkheid, waardoor er eind 2021 zeven
dagleidinggevenden waren.
Financiën / horeca
De prijzen zijn in het begin van 2021 trendmatig met 5% verhoging aangepast.
Er is gekeken naar een ruimere mogelijkheid van online verkoop.
Ook hebben de twee betaalde medewerkers gekeken bij andere sociale ondernemingen en
horecabedrijven hoe daar de balans tussen vrijwilligers en professionals is geregeld.
Regelmatig is er nagedacht en gesproken over de mogelijkheden voor uitbreiding van (betaalde)
horeca-activiteiten op zondag of in de avonduren en over de mogelijke subsidiëring van onze
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activiteiten. Over een en ander is ook uitgebreid van gedachten gewisseld met mensen van De
Haardstee en De Trotse Pauw.
Het verzekeringenpakket is doorgelicht en aangepast.
Naar aanleiding van de toekenning van een vergunning voor de exploitatie van ondersteunende
horeca door de kinderboerderij werd protest aangetekend bij, en overleg gevoerd met, de gemeente.
Door een bancair probleem bij Triodos Bank (zie ook het financiële jaarverslag) konden we in 2021 niet
bij onze financiële reserves. Dat vormde in dit jaar nog geen probleem, maar met het oog op de
afnemende liquiditeit werd uitgebreid overlegd met de directie van de Triodos Bank. Het leidde
(vooralsnog) niet tot een bevredigende oplossing.
In het najaar is gestart met een actie om Vrienden van het Theehuis te werven. Ter ondersteuning van
de werving werd een korte video gemaakt waarin een impressie van het theehuis wordt gegeven en
een groot aantal vrijwilligers en leerlingen figureren en aan het woord komen.
Eind 2021 is besloten over te stappen op een andere salarisadministratie, Numbers.
Nevenactiviteiten
In het najaar werd gestart met de organisatie van periodieke gezellige bijeenkomsten voor jongeren
met autisme. De eerste avond was een succes en dus was het initiatief voor herhaling vatbaar. De
tweede kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. In plaats daarvan werd met een groepje
deelnemers gewandeld.
Verder is de nevenactiviteitencommissie begonnen met de voorbereidingen voor de viering van het
10-jarig bestaan van Theehuis Jansland in 2022.
Gebouw
De commissie Gebouw heeft een begin gemaakt met de plannen voor uitbreiding van de keuken.
Er zijn twee huismeesters aangesteld die samen het onderhoudsteam gaan vormen.
Het internet en de wifiverbindingen zijn verbeterd.
Ook is er een begin gemaakt met de veilige opslag van digitale documenten.
Speeltuintje
In 2020 kwam er toestemming van de gemeente om de groenstrook bij het terras te trekken en er
werd besloten daar met natuurlijke materialen een speeltuintje in te richten. In het voorjaar van 2021
was het speeltuintje klaar en op 14 april werd het officieel geopend in bijzijn van college van B&W, het
bestuur van subsidiegever NUT Voorschoten, en de sponsors en vrijwilligers die zich hebben ingezet
om het speeltuintje te realiseren.

Leerlingen
In 2021 startte het Theehuis Jansland niet zoals gebruikelijk in de maand januari. Door de algehele
lockdown i.v.m. corona bleven we verplicht gesloten.
Pas in april mochten terrassen weer open en konden ook wij weer aan de slag.
In juni 2021 kon de horeca weer volledig worden geopend en mocht ook het theehuis weer vol in
bedrijf.
In juli namen we afscheid van de leerlingen wiens stageperiode afliep.
Ook dit jaar werd voor elke individuele leerling het afscheid sober, maar stijlvol, gevierd: een fraai
getuigschrift, een bos bloemen en een goed gevuld appeltaartpakket werden, na een zeer persoonlijk
woordje van één van de begeleiders, uitgereikt in het bijzijn van de uitgenodigde ouders. Alles onder
het genot van een drankje en een heerlijk stukje Janslandgebak.
1 leerling was al aan het werk gegaan in de groenvoorziening.
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1 leerling, die speciaal was begeleid door middel van ondersteunende gebaren,
ging naar een horecagelegenheid, waar hij op hoger niveau aan een nieuwe stage kon beginnen.
1 leerling vanuit het praktijkonderwijs nam afscheid om na de vakantie te starten in een vorm van
vervolgonderwijs.
Voor 1 leerling uit het praktijkonderwijs heeft de school zelf intern een stagemogelijkheid gecreëerd.
1 stagiair had al voor de vakantie een (betaalde) werkkring gevonden.
Gelukkig konden de leerlingen toch nog één keer samen genieten van de door het bestuur
aangeboden barbecue.
In de periode van de grote vakantie bleven er een aantal leerlingen zelfs doorwerken en zij bleven
ons ook trouw na de vakantie.
2 van hen kwamen vanuit het onderwijs bij ons en 2 waren vanuit GGZ-begeleiding gekomen.
Met deze 4 stagiaires en 5 nieuwe leerlingen vanuit de Leo Kannerschool zijn we in september weer
met een nieuw stagejaar begonnen.
In de eerste 2 weken van oktober vonden de startevaluaties plaats, waardoor er voor alle leerlingen /
stagiaires weer een gedegen plan van aanpak werd gemaakt, voorzien van doelstellingen om na te
streven in de periode tot januari 2022.
In december 2021 kregen we het vervelende bericht dat 2 leerlingen van de Leo Kannerschool wilden
stoppen met hun stage bij het theehuis.
Na gesprekken met deze leerlingen en overleg met de begeleiders vanuit de school is besloten van
hen afscheid te nemen.
Ook verdrietig was het feit dat we eveneens in december afscheid moesten nemen van 1 leerling, die
om medische redenen bij het theehuis moest stoppen.
Gelukkig werden de leeggevallen plaatsen al snel in het nieuwe jaar “opgevuld”.
Helaas werd ook in december opnieuw vanuit de overheid een nieuwe algehele horecasluiting
afgekondigd. Deze zou (zo weten we nu) duren tot 1 februari 2022.
Vanaf dat moment konden we weer opstarten met 12 leerlingen onder onze hoede, doordat in de
lockdown-periode het contact met de zittende leerlingen op regelmatige basis is onderhouden en er
daarnaast contacten zijn gelegd met nieuwe leerlingen / stagiaires.

Wilna van der Paal, leerlingcoördinator

Vrijwilligers
In 2021 zijn er 21 vrijwilligers bijgekomen, terwijl er 14 vrijwilligers zijn gestopt. Bij de vrijwilligers die
afscheid hebben genomen, waren er enkelen die al jarenlang en met grote inzet voor het Theehuis
werkzaam zijn geweest. Het Theehuis zal hen missen en is hun veel dank verschuldigd voor alle tijd en
energie die zij als vrijwilliger in het Theehuis hebben gestoken.
Grote waardering is er vanzelfsprekend ook voor alle andere (oud-)vrijwilligers die zich in 2021
verdienstelijk hebben gemaakt voor het Theehuis.
Per saldo stond het aantal vrijwilligers per 31-12-2021 op 48.
Op zaterdag 10 juli is de jaarlijkse seizoensafsluiting gehouden in de vorm van een barbecue. Er werd
afscheid genomen van een aantal vrijwilligers en leerlingen. Daarnaast werd iedereen bedankt voor
zijn of haar inzet voor het Theehuis en beloond met een thee-verrassing.
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Op 7 oktober werd er in het Theehuis een autismebijeenkomst voor jongeren gehouden onder
begeleiding van enkele vrijwilligers.
Hoewel de behoefte aan vrijwilligersbijeenkomsten groot is onder de vrijwilligers zowel op het gebied
van scholing en kennisvergroting als op sociaal gebied, konden deze ondanks alle goede voornemens
en voorbereiding door de coronamaatregelen nauwelijks gehouden worden. Alleen op 8 november
werd er een goed bezochte informatie-avond over autisme gehouden, verzorgd door de
leerlingcoördinator.
Helaas kon ook de jaarlijkse koffie-ochtend, die normaliter vlak voor de kerstsluiting in december
wordt gehouden niet doorgaan. Wel werd gezorgd voor een kerstcadeautje in de vorm van een
insectenhotel.
Om in de behoefte aan contact en communicatie te voorzien is het Theeblaadje in 2021 vijf keer
verschenen. Het Theeblaadje is een nieuwsbrief die digitaal via de mail wordt verspreid onder de
vrijwilligers.
Een van de vrijwilligerscoördinatoren is in het najaar gestart met evaluatiegesprekken met de
vrijwilligers. Hij heeft daarvan een verslag gemaakt t.b.v. het bestuur en de commissie Medewerkers.
In de zomerperiode zijn de introductiemappen en de werkkaarten bijgewerkt, gedigitaliseerd en aan
de vrijwilligers toegezonden. In het Theehuis ligt een papieren versie.
In de loop van het jaar is er ook nieuwe kleding (shirts, schorten) aangeschaft voor de vrijwilligers en
leerlingen.
Mirjam Vollebregt, secretaris bestuur
Maart 2022
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