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De ontwikkeling van het Elisabeth Vreedehuis

Een oproep voor een  
algemene ledenvergadering

Van aankoop en verbouwing naar functioneren

In december 2016 heeft de vereniging het gebouw aan Riouw-

straat 1 in Den Haag in eigendom verworven. Het volgende jaar 

(2017) werd besteed aan de verbouwing. Rond de jaarwisseling 

2017/2018 kon het gebouw heropend worden als het Elisabeth 

Vreedehuis. Het vorige jaar was het eerste jaar dat het huis 

begon te functioneren onder de leiding van Stephan Jordan als 

directeur. Een jaar van pionieren en van vinden van nieuwe vor-

men. Dat jaar is niet helemaal zonder kleurscheuren verlopen en 

met Stephan heeft het bestuur van de vereniging en het bestuur 

van de stichting die het huis exploiteert (de STER: de Stichting 

Exploitatie Riouwstraat) zich op de situatie bezonnen.

Het bestuur vindt het nog steeds een goed besluit om enerzijds 

het huis te verwerven en te behouden voor de antroposofische 

beweging en voor onze verenigingsactiviteiten en om anderzijds 

daarvoor een financiële basis te verschaffen door middel van de 

exploitatie van het huis door verhuur van de zalen. Een dubbele 

doelstelling met een Januskop, die natuurlijk niet eenvoudig is. 

Wij hadden ook niet verwacht dat direct alles in zulke vormen 

zou lopen waaraan niets te verbeteren zou zijn. Toch blijkt het 

ook lastiger dan wij hadden gedacht en een ingrijpende maatre-

gel, die niet was voorzien, was nodig.

Splitsing organisatie verhuur en verenigingsactiviteiten

In de zomer 2018 hebben wij moeten besluiten om twee dingen 

te splitsen. De ledenactiviteiten trokken een te zware wissel op 

Stephan Jordan en zijn medewerkers van de STER. Zij voelden 

zich overvraagd. Van de andere kant voelde een aantal leden 

zich niet gelukkig met de bedrijfsmatige aanpak en beslissingen 

van het bestuur. Tijdens een ledenbijeenkomst met het bestuur 

in de Riouwstraat in september van het vorig jaar werd dat 

ongenoegen uitgesproken. Soms in ongezouten termen, maar 

laten we nuchter beschouwd die tegenstelling ook niet over-

drijven. Er waren allerlei verwachtingen over en weer die niet 

uitkwamen. Groots opgezette activiteiten van leden bleken een 

paar keer feitelijk van (veel) bescheidener omvang en het huis 

Vereniging

en organisatie daarvoor een maatje te groot. De juiste maat en 

afstemming is nog niet helemaal gevonden.

Het bestuur zag voor zich verder te komen door in de week en 

door het gebouw heen een zekere splitsing aan te brengen. Wel-

ke ruimten staan wanneer ter beschikking en open voor verhuur 

of voor ledenactiviteiten? De begane grond, de tweede helft van 

de week en de zaterdag zijn met name geëigend voor de externe 

verhuur. Voor intern staan op de tweede verdieping de biblio-

theek, het kantoor en de vergaderkamer, waar ook de redactie 

van Motief en Antroposofie Magazine zijn tenten heeft opgesla-

gen,  ter beschikking, verder is er een grote euritmiezaal waarin 

meestal kan worden geoefend en de Olympus daarboven staat 

bijna altijd voor de jongeren open. De concertzaal en het atelier 

op de eerste verdieping worden typisch tussen beide activitei-

ten gedeeld. Dat geeft al enig beeld, dat het huis voor de ver-

enigingsactiviteiten open kan zijn en er toch de ruimte is dat de 

externe verhuur substantieel inkomsten kan opleveren. 

In de organisatie werd daarom een verdere splitsing aange-

bracht. Stephan en zijn medewerkers (Carmen Delia, Ferdinand, 

Gunda en Vincent zouden zich strikt aan de opdracht van de 

STER houden: exploitatie van het gebouw voor zover niet door 

de vereniging in gebruik). De andere activiteiten van de vereni-

ging in het Elisabeth Vreedehuis zouden niet door hen worden 

(mede)georganiseerd. Dat was nodig om zowel de doelstelling 

van de verhuur te behalen, alsook om de leden en de vereniging 

een eigen dynamiek te gunnen. Over beide eerst nog iets meer.

Doelstelling verhuur

Wij vonden het bij verwerving in 2016 niet houdbaar om met de 

Riouwstraat in oude staat door te gaan. Het gebouw was drin-

gend aan renovatie toe, hetgeen uit de lopende exploitatie niet 

kon worden gefinancierd. Om het huis een visitekaartje van de 

beweging te maken, was ontwerp van een kundig architect en 

doortastendheid nodig. De renovatie moet zich wel terugver-

dienen door de externe verhuur op een hoger niveau te bren-

gen. Aan veel voorschriften van de overheid (zoals gemeente 
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en brandweer) moest verder duurzaam worden voldaan. De 

verhuurorganisatie moest verder worden geprofessionaliseerd. 

Die investeringen liggen nu achter ons. Wij bereiken dit jaar vol-

gens onze begroting een break even of een bescheiden plus in de 

externe verhuur. Dat wil zeggen dat de externe verhuur al iets 

meer opbrengt dan de kosten van de STER waaronder de perso-

neelslasten van het team. Daarna moeten wij meer revenuen uit 

de externe verhuur genereren, die mogelijk maken dat wij het 

pand op de langere duur voor ons behouden en ter beschikking 

kunnen stellen voor ledenactiviteiten. Vanzelfsprekend is dat 

immers niet. Het gebouw zelf kost ons tussen de € 75.000 en 

€ 100.000 per jaar. De dekking moet voor een belangrijk deel uit 

het overschot van de opbrengsten van de verhuur ten opzichte 

van de verhuurkosten komen. Dit vergt ondernemerschap, zo 

ziet het bestuur. Welwillend maar vrijblijvend meedenken en 

meedoen zijn op zich hier onvoldoende. De STER heeft daar-

om als kern een betaalde staf. Die moet zich kunnen concen-

treren op haar doelstelling, wat in 2018 onvoldoende lukte door 

de dubbele taken. Het was in opzet zo gedacht dat Stephan als 

bestuurslid AViN enerzijds en directeur van de STER (exploitatie 

verhuur) anderzijds voor alles in het Elisabeth Vreedehuis eind-

verantwoordelijk zou zijn. Dat bleek niet te werken en Stephan 

nam afstand van het bestuurswerk en is verantwoordelijk voor 

het uitvoeren van het contract dat wij als vereniging met de 

stichting STER hebben gesloten. De verenigingstaak in het huis 

moest dus anders worden ingevuld.

Organisatie verenigingsactiviteiten

Duidelijk is dat deze taak van het organiseren van de activiteiten 

en het beheer van het huis van de vereniging direct onder de 

formele verantwoordelijkheid van het bestuur AViN valt en van 

niemand anders. Emma Vink is als secretaris in het bestuur ver-

antwoordelijk voor de staf en beide huizen (in Den Haag en in 

Zeist) en zij is ook degene die daar aanspreekpunt is en leiding 

geeft. Zij is de portefeuillehouder Elisabeth Vreedehuis. Het 

huis blijft wel een onverminderde verantwoordelijkheid voor het 

gehele dagelijks bestuur. Duidelijk is verder dat formele verant-

woordelijkheid niet genoeg is om het huis tot leven te brengen. 

Er vinden reeds activiteiten plaats als ledenavonden, bijeenkom-

sten van de esoterische cyclus, de bibliotheek, activiteiten van 

euritmiegroepen, de redactie van Motief en zo meer. Uit  alle 

gebruikers van het huis is in december een raad gevormd die 

meedenkt, initiatieven inbrengt, coördinatie en ondersteuning 

in huis biedt. Het zijn vrijwilligers, die wel een scholing behoe-

ven, zodat het gebouw volgens de wettelijke eisen functioneert 

(onder andere BHV-diploma: bedrijfshulpverlening). Daarvoor 

zijn wij als vereniging verantwoordelijk. Het is heel mooi en een 

gelukkige omstandigheid dat een dergelijk collectief het huis 

mee helpt verzorgen.

Toch is het niet mogelijk dat het beheer en de organisatie geheel 

aan een dergelijke raad worden overgedragen. Het bestuur blijft 

verantwoordelijk en wij bewaken dat de landelijke opdracht 

van de vereniging tot zijn recht komt. Het is een kapitaal pand, 

betaald door alle leden, voor de algemene verenigingsactivitei-

ten. Een te beperkt gebruik rechtvaardigt niet de kosten van het 

dure huis. Geven we alle ruimte zonder meer aan de huidige 

gebruikers, dan verteren zij in tien jaar tijd het financieel ver-

mogen van de vereniging. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling 

zijn. Het bestuur staat voor de belangen van alle leden en voor 

de doelstelling om als Elisabeth Vreedehuis een plaats te zijn 

waar het beste van de antroposofie kan worden gevonden. Een 

financieel evenwicht is nodig voor de lange termijn.

Opdracht en oproep aan de leden

Om in een gezonde dynamiek te komen is nog wel de nodige 

afstemming nodig en moeten de leden de algemene functies in 

het huis ook willen, dat wil zeggen mee helpen vormgeven, dra-

gen en op grotere afstand ten minste steunen. Daarover beleg-

gen we een bijzondere algemene ledenvergadering op don-

derdag 14 maart van 19.30 tot 21.30 uur in Antropia, de grote 

tuinzaal (Hoofdstraat 8, Driebergen). Toegang op vertoon van 

de roze ledenkaart. Op de agenda van deze avond staan a) de 

lange termijnvisie van het bestuur, zoals hiervoor geschetst, b) 

de organisatie van de verenigingsactiviteiten in het huis en c) 

de financiële consequenties van beide voor de leden. Het is wel 

plezierig voor de organisatie te weten hoeveel leden er komen 

(dus graag aanmelden via het formulier op www.motief.online of 

www.antroposofischevereniging.nl).

Namens het bestuur, Jaap Sijmons


