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1. VOORWOORD
Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2018 aan van Stichting inloophuis De Boei
Goeree-Overflakkee.
Ons inloophuis zet zich in voor mensen die met kanker te maken hebben ( gehad) en hun
naasten.
In Nederland krijgen één op de drie mensen zelf te maken met kanker. Ook voor mensen
rondom de patiënt staat het leven op zijn kop. De ziekte heeft nog altijd een enorme impact
op het leven van allen, die ermee geconfronteerd worden.
De Boei biedt een warme, gezellige plek voor eenieder die behoefte heeft aan aandacht of
een praatje of die even uit de sfeer van negativiteit wil komen.
De gastvrouwen ontvangen iedereen liefdevol en gastvrij. Tevens is er informatie aanwezig
of wordt relevante informatie gezocht. Zo nodig verwijzen de gastvrouwen of de
coördinatoren door naar professionele hulp.

Nieuwe ontwikkelingen
Dit jaar hebben de coördinatoren en de bestuursleden zich ingezet om meer mensen naar de
“Boeidagen” te krijgen. Rekening houdend met de frequentie van voorkomen van kanker en
rekening houdend met het feit dat gelukkig veel mensen tegenwoordig kanker overleven en
kanker vaak al als chronische ziekte gezien kan worden, lijkt het dat het aantal bezoekers van
de Boei hoger zou kunnen zijn dan het nu is.
Er zijn meerdere maatregelen genomen:
•

De stukjes in de kranten zijn door coördinatrice Yonne Mous verlevendigd en meer
aansprekend geschreven.

•

Het aanbod op de middagen is zo aantrekkelijk en gevarieerd mogelijk gemaakt.

•

Op de schermen in het ziekenhuis wordt nu aangegeven wat onze activiteiten zijn.

•

Er zijn presentaties gegeven bij de Vrouwen Rondom Goeree en bij de Huiskamer van
Flakkee, i.e. een televisie-uitzending bij de regionale RTV SLOGO.

3

Jaarverslag 2018 - Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

•

Bovendien zijn er voorlichtingsavonden georganiseerd in de Zwaluw te Sommelsdijk, een
locatie midden op Goeree- Overflakkee en goed bereikbaar met de bus. We hoopten dat
dit ook werkende mensen de gelegenheid zou geven de avonden te bezoeken en kennis
te maken met de Boei. De onderwerpen, die door de coördinatoren zijn uitgezocht waren
beslist de moeite waard. Inmiddels is gebleken dat de animo om deze
voorlichtingsavonden te bezoeken onvoldoende was om de tweede helft van 2018 ook in
te vullen. De avond, verzorgd door Dr. Van Dietvorst, oncoloog te Dirksland, was het best
bezocht en zeer interessant. De Boei heeft contact gezocht met het inloophuis van
Abbenbroek/ Hellevoetsluis om te bekijken of gezamenlijke voorlichtingsavonden
mogelijk zijn, bijvoorbeeld in Zoet of Zout bij de Haringvlietdam. Dit dient in 2019
uitgewerkt te worden.

•

Het bestuur heeft versterking gezocht voor de Vrienden van de Boei en in Jacolien Kok,
Titania Poort en Iris Goedegebuur enthousiaste mensen gevonden, die zich graag inzetten
voor de Boei.

Lopende zaken
De subsidie van de gemeente Goeree- Overflakkee is een zgn. prestatie- subsidie. Dit houdt in
dat de Boei zich moet bewijzen als nuttig zijnde bij “preventie en vroegsignalering”. Zonder
twijfel speelt de Boei voor haar gasten hierin een rol, naast de andere zaken. De voorzitter
bezoekt bovendien bijeenkomsten van de gemeente hierover en denkt mee met de
ontwikkelingen.
Er is overleg geweest met de coördinator van de oncologieverpleegkundigen uit het
ziekenhuis te Dirksland, Karin Bokelaar. Ons idee om al tijdens chemokuurdagen aanwezig te
zijn op de afdeling in het ziekenhuis werd met enige terughoudendheid ontvangen. Dit
ondanks het feit dat we een geschikte vrijwilliger kenden. Er is wel afgesproken dat we elkaar
meer op de hoogte houden van de ontwikkelingen en activiteiten.
Op verzoek van de gastvrouwen is de voorzitter in principe aanwezig bij de vergaderingen van
coördinatoren met gastvrouwen. Dit is naar beide zijden goed bevallen.
Vanwege de nieuwe privacywetgeving heeft ook de Boei zich ingezet om de privacy van onze
gasten te waarborgen. Er is hiervoor een formulier ontwikkeld waarin duidelijk wordt hoe met
de gegevens van de gasten wordt omgegaan. E-mails worden in blinde kopie verstuurd.
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Omdat de Vrienden van de Boei bijna allemaal nieuw zijn, is besloten om dit jaar gezamenlijk
met het bestuur van de Boei te vergaderen en samen op te trekken.
Titania Poort participeert in een projectgroep vrijwilligersorganisaties van de gemeente. Het
doel is het vergroten van het netwerk van de Boei.

Plannen
In de loop van het jaar zijn veel plannen in gang gezet, die volgend jaar hun beslag moeten
krijgen. Binnen het bestuur van het inloophuis en de Vrienden van de Boei zijn werkgroepen
gestart.
Zo wordt opnieuw de communicatie onder de loep genomen. Dit zou breed gedaan moeten
worden.
Er is een begin gemaakt om een “behoefteonderzoek” te starten. Dit zou een
afstudeeropdracht van een student kunnen zijn. De vraag is gedeponeerd bij de Hogescholen
in Breda en Rotterdam.
Bestuursleden gaan gesprekken voeren met alle vrijwilligers van de Boei. Hierbij staan de
vrijwilligers en de samenhang van de organisatie centraal.

Ten slotte
Er is keihard gewerkt door gastvrouwen, coördinatoren, bestuursleden en Vrienden van de
Boei. Vele initiatieven zijn genomen en soms ook weer gesneuveld. Veel inloophuizen kampen
met een terugloop van gasten. Onze inschatting is dat inloophuis de Boei qua aantal gasten
ongeveer gelijk gebleven is of zelfs gegroeid. Nieuwe aanwas is echter zeer welkom! De sfeer
is nog steeds erg goed, gasten geven dat vaak aan.
Met nieuwe moed gaan we in 2019 alle ideeën implementeren.
Het bestuur dankt de vele, vele sponsoren. Het is soms overweldigend te zien hoe de Boei
mensen moveert en motiveert.
Namens het bestuur,
Mevr. J.D. van Dongen- van Kolfschoten - voorzitter
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2. JAARVERSLAG COORDINATOREN
Algemene informatie
Coördinator:

Marjanne Fleuren en Yonne Mous

Bereikbaar:

Telefoonnummer Marjanne: 06-22111572
Telefoonnummer Yonne:
06-20532899
Email adres:
info@deboeigo.nl
Website:
www.deboeigo.nl
Facebook:
www.facebook.com/deboeigo

Locatie:

De Overkant
Dijkstelweg 33
3253 TA Ouddorp ZH

Geopend:

Iedere 2e en 4e dinsdag van de maand van 10.00 – 16.00 uur

Visie & missie
“Als alles voorbij is, begint het vaak pas”.
'U heeft kanker'; eer men dit bericht heeft gekregen begint er vaak een intensief traject.
Operaties, bestralingen, chemotherapie. Pas als dat allemaal klaar is, komt vaak het besef wat
er gebeurd is. Waar de omgeving weer over gaat tot de orde van de dag rijst dan de vraag
waar je terecht kunt met jouw verhaal en jouw vragen. Inloophuis de Boei wil die
ontmoetingsplek bieden waar mensen van Goeree Overflakkee, Voorne-Putten, Schouwen die
geraakt zijn door kanker, in een ontspannen sfeer terecht kunnen. Niet alleen voor mensen
die zelf kanker (gehad) hebben, maar ook voor hun partners, kinderen, familie en
nabestaanden. Men kan er terecht voor een gesprek met lotgenoten, men vindt er een
luisterend oor.
Er is allerlei informatie rondom kanker voorhanden en er worden activiteiten aangeboden.
Men kan binnen lopen zonder afspraak en de gesprekken en meeste activiteiten zijn gratis.
Laagdrempeligheid, vriendelijkheid, warmte, openheid en verbinding zijn sleutelwoorden.
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Vaak zijn mensen – als ze voor het eerst over de drempel zijn gekomen – aangenaam verrast
door het warme welkom. Maar ook door de aandacht voor hun verhaal, dat luisterende oor
en de herkenning die ze vinden.
Uit onderzoek onder (ex-) patiënten blijkt dat verreweg de meesten psychische problemen
ervaren. Deze problemen zijn veelal terug te voeren op het levensbedreigende en moeilijk
beheersbare karakter van de ziekte.
Verder heeft een groot percentage 60% last van lichamelijke problemen zoals vermoeidheid
en pijn. Ongeveer de helft van de patiënten heeft relationele problemen. De gezondheidszorg
heeft meer en meer oog voor de nazorg. In 2018 is een start gemaakt om in de toekomst meer
samen te werken met de afdeling oncologie van het van Weel -Bethesda.
Tot slot ondervindt een 5de deel van de patiënten problemen van financiële en praktische
aard.
Het blijkt dat veel patiënten (ongeveer de helft) behoefte hebben aan contact met lotgenoten.
Zij willen hun verhaal kwijt en hebben behoefte aan psychosociale ondersteuning in en buiten
het ziekenhuis. Zeker nu handen aan het bed minder worden door de algehele bezuinigingen
in de gezondheidszorg. Men mist informatie door middel van groepsgesprekken en de
interactie met lotgenoten.
Het blijkt dat tussen de 3 en 15 maanden na de diagnose kankerpatiënten vaker depressief te
zijn.
In de regel hebben de meesten zich na 8 jaar goed aangepast aan de nieuwe situatie,
Wel blijft er de angst om weer ziek te worden.
De conclusie is dat het voor de kwaliteit van leven van essentieel belang is dat mensen met
kanker ergens terecht kunnen voor goede raad, troost en steun. Het bieden van nazorg aan
patiënten met kanker (en hun naasten) met het doel omgaan met de ingrijpende gevolgen
van ziekte en behandeling, blijkt zinvol.
Als missie is omschreven dat kanker gezien kan worden als een crisis in een mensenleven.
Inloophuis de Boei stelt zich tot doel mensen te helpen bij het omgaan met deze crisis en richt
zich daarbij vooral op de psychische en sociale aspecten ervan. Wij leveren geen professionele
zorg, maar begeleiding bij het verwerken van de ziekte, het leren leven met eventuele
beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit alles in een gastvrije en
informele omgeving.
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Inloophuis de Boei is een stichting met opgeleide vrijwilligers, de gastvrouwen, onder
begeleiding van twee coördinatoren. Het huis is vrij toegankelijk voor iedereen van GoereeOverflakkee en de omringende eilanden, die met kanker te maken heeft of heeft gehad. Men
hoeft niet (meer) onder behandeling te zijn. Ook een afspraak of verwijzing is niet nodig. Wij
willen in ons huis een warme, gastvrije, informele omgeving creëren, waarin onze persoonlijke
aandacht voor onze bezoekers centraal staat!

Gasten
Het afgelopen jaar is wederom gebleken dat aardig wat mensen de weg wisten te vinden naar
ons inloophuis. In vergelijking met 2017 is het bezoek van het aantal gasten gegroeid, we
hebben zelfs veel nieuwe gezichten gezien. Evenals vorig jaar gebeurt het meer en meer dat
gasten net voor de lunch arriveren om alleen aan het middag programma deel te nemen.
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal gasten, soms door overlijden, zeer
verdrietig, ook van gasten die niet meer komen door verhuizing of vanwege hun medische
situatie.
Tijdens de aanwezigheid van de gasten is er op welke manier dan ook volop de gelegenheid
geweest om ervaringen te delen met andere lotgenoten, hun naasten en anderen. (dit jaar
zijn er gasten zowel thuis bezocht als in het ziekenhuis) Er worden door de gastvrouwen
kaarten (verjaardagskaarten of opbeurende kaarten) naar het huisadres gestuurd of naar het
hospitaal mocht een gast daar voor langere tijd verblijven.

Activiteiten
Stichting inloophuis de Boei Goeree Overflakkee, organiseert iedere 2de en 4de- dinsdag van
de maand van 10.00 – 16.00 uur een inloop met activiteit voor mensen die persoonlijk of in
hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Deze activiteiten vinden plaats
in 'de Overkant' Dijkstelweg 33 te Ouddorp.
Jaarlijks wordt er voor twee seizoenen een activiteitenrooster vastgesteld. Iedere keer wordt
geprobeerd om een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden, hetgeen aansluit bij de
wensen van de gasten. Hierbij wordt er gezocht naar een goede verdeling tussen creatieve,
recreatieve en informatieve activiteiten.
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In 2018 hebben de coördinatoren in samenwerking met de gastvrouwen geprobeerd om
iedere eerste donderdag van de maand een avondvullend programma te organiseren.
Dit jaar vonden de volgende activiteiten plaats;
9 januari
23 januari

Mandala tekenen o.l.v. Yvonne Groenendijk
Manicure en kleding verkoop t.b.v. de Boei

13 februari
27 februari

't Brei café Gerdi Schellevis
Theeproeverij Matie Almekinders Theetuin de Bongerd

3 maart
27 maart

Oedeem therapie lezing door Ria Lagendijk
Paasstuk maken o.l.v. Dineke van Katwijk

10 april
24 april

Vragen aan oud huisarts Ton Janssen
Knuts-els zakjes maken o.l.v. Elseline Prins

8 mei
22 mei

Lezing over massage en ontspanning bij kanker
Wandeling door de Kleistee o.l.v. natuurmonumenten gids K. Tanis

12 juni
26 juni

Kaarten schilderen Gerdi Schellevis
Uitstapje van de gasten naar Acanthus “bloemstudio” Stad aan 't
Haringvliet

11 september
25 september

Een lunch om iedereen weer welkom te heten na de vakantie.
Voetreflex en handmassage door o.a. Helena Rodenrijs

9 oktober
23 oktober

herfststuk maken o.l.v. Dineke van Katwijk
lezing/workshop Desiree Hessing 'Liefde leven na de dood'

13 november
17 november
11 december

kerstkaarten maken Nicolette van Zeestraten
Boekbespreking Gerdi Schellevis: Het kleine meisje van meneer Linh.
Lunch buffet met een kerst borrel omdat we 2018 gaan verlaten.
Laten wij elkaar verrassen met eigen gemaakte gerecht indien
mogelijk.

9

Jaarverslag 2018 - Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

De Zwaluw, Sommelsdijk; iedere eerste donderdag van de maand
1 februari
1 maart
3 mei
7 juni
4 oktober

1 november

lezing huisarts Anke Roks; naderend einde
lezing Jan Wiersma; Krommunicatie
lezing oncoloog
Anne-Marie Dietvorst; nieuwe ontwikkelingen
oncologie
boekbespreking Corinne van Zweden 'Kankerklas'
informatieavond over Hyperbare zuurstof therapie Martine van
Roosendaal, na de pauze uitleg en een persoonlijk verhaal wat het
behelst als je keel of slokdarmkanker hebt, hoe het is om een canule te
hebben en hoe er mee om te gaan.
lezing prostaatkanker, niet door gegaan wegens afzegging.

Benefietavond:
Tevens werd er in samenwerking met de bibliotheek in Ouddorp een benefietavond
georganiseerd in het Raad en Polderhuis. Na de inleiding werd er een film vertoond. De
entreekosten van de verkochte bioscoopkaartjes kwamen ten goede van de Boei.
Bindingsavond voor alle boeiende Boei betrokkenen:
Geïnitieerd door de gastvrouwen en uitgevoerd door hen en de coördinatoren op 11
september. Pizzawagen laten komen met verse pizza's, verbroedering door te delen.
Doel om elkaar, bestuur, vrienden van en gastvrouwen, coördinatoren onder het genot van
zelf bereid voorgerecht en een drankje beter te leren kennen en op een informele manier te
brainstormen over de toekomst van de Boei.

Bekendheid/PR inloophuis:
Het afgelopen jaar hebben wij op de volgende manieren geprobeerd te werken aan het
vergroten van de bekendheid van ons inloophuis:
het activiteitenrooster is verstrekt aan de gasten welke op de adressenlijst staan. Daarnaast
staat dit rooster op de website waar ook andere informatie over het inloophuis te vinden is.
1. Op de facebook pagina van ons inloophuis zijn alle activiteiten en andere zaken welke
betrekking hebben op het inloophuis geplaatst. Daarnaast werden hier op ook foto's van
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het inloophuis inclusief de activiteiten geplaatst waardoor er letterlijk een beeld van het
inloophuis werd gegeven.
2. Alle activiteiten werden steeds in de drie kranten van Goeree-Overflakkee aangekondigd
een week voorafgaand aan de activiteit. Te weten; Ons Eiland, Eilandennieuws en Groot
Goeree Overflakkee. Sinds tweede helft van het jaar geen donderdagkrant meer, sindsdien
via IGO
3. Verdere bekendheid van het inloophuis is gerealiseerd door artikelen in voorgenoemde
kranten
4. Door mondelinge overdracht van gastvrouwen, coördinatoren, vrienden van en het
bestuur tevens door de gasten.
5. Publicatie bij de stichting ook op hun website, activiteitenrooster, bij de stichting OOK
6. De 2 jaarlijkse uitgave van de nieuwsbrief 'de Golfbreker'.
7. In het ziekenhuis op de televisieschermen die bij de poli en in de hoofdhal hangen een
korte impressie te laten zien waar inloophuis de Boei voor staat en ons activiteitenrooster.
8. Activiteitenrooster wordt opgehangen in het ziekenhuis op de afdeling oncologie en
aangepast op de televisieschermen
9. Kaarten van de Boei op afdeling oncologie en bij huisartsen, Van Weel-Bethesda en
dependance in Brielle
10. Posters over het hele eiland van evenementen die gaan plaatsvinden
11. in het van Weel-Bethesda rond Wereld kankerdag rozen aanbieden gesponsord door
Auperlé bloemen te OT om bekendheid te geven aan het inloophuis.
12. Lezingen bij diverse gelegenheden.
13. lokale televisie. Nog te zien via YouTube, om de Boei meer bekendheid te geven.
14. Logo is aangepast, met een geel licht, wat minder koele kleuren.

Sleutelfiguren
Tijdens de inloopdagen zijn de vrijwilligers, die hun rol als gastvrouwen vervullen, de
sleutelfiguren en het eerste aanspreekpunt voor de gasten.
Zij bieden een luisterend oor, vangen signalen open haken daar naar vermogen op in of geven
deze door aan de coördinatoren.
Zoals eerder geschreven de privacy van de gasten wordt hierbij gewaarborgd. Uitgangspunt is
dat de gasten niet als patiënt maar als gast worden gezien en dat zij niet met medelijden maar
met medeleven tegemoet worden getreden.
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Gasten geven aan 'er is een leven voor en een leven na de kanker, een groot verschil tussen
die twee, wat ik deed en wat ik was is verleden tijd. Ik zal het moeten doen met wat er van
mij over is en met de kwaliteiten die ik bezit.
Waarom heb ik zolang gewacht om die drempel te nemen, ik had veel eerder moeten gaan,
wat voel ik mij hier thuis en gehoord.
Door de gastvrouwen wordt een gastvrije sfeer gecreëerd, zij dragen zorg voor de ontvangst,
bieden koffie en thee aan met iets lekkers en ondersteunen daar waar nodig de activiteiten.
Alle activiteiten ten aanzien van de gasten worden gecoördineerd door de coördinatoren dit
wel in samenspraak met de gastvrouwen. Zij staan dichter bij de gasten en weten wat voor
wens er speelt aangaande hetgeen er geboden kan worden.
De coördinatoren geven 'leiding' aan de vrijwilligers, hebben zeker ook een ondersteunende
taak. Blijven open staan voor feedback. Daarom zijn er ook regelmatig vergaderingen met de
gastvrouwen en de coördinatoren.
De coördinatoren houden ook contacten met derden, zoals branchevereniging IPSO, andere
coördinatoren van andere inloophuizen inde regio of verder weg door middel van
coördinatoren overleg. 2 maal per jaar een bijeenkomst met de mogelijkheid workshops te
volgen ter verbetering en versterking van het eigen inloophuis.
Gastvrouwen krijgen cursussen in-house of elders als daar behoefte aan is.
Omdat er twee coördinatoren zijn is er onderling een taakverdeling gemaakt. Eenmaal per
week overleg, hetzij telefonisch of fysiek elkaar ontmoeten van de coördinatoren met elkaar.
Eenmaal per jaar wordt er door de coördinatoren of de gastvrouwen iets georganiseerd om
de band tussen gastvrouwen en coördinatoren te versterken. Op een informele manier wordt
er genoten van het samen zijn. Dit jaar gecentreerd rond Ouddorp. Begon met een ontbijt,
daarna een tocht met een huifkar, bezoek aan een museum en een natuurtuin afgesloten met
een tapas diner.

Vergaderingen, overleg en bijeenkomsten
Om het inloophuis in alle facetten zo goed mogelijk te laten functioneren hebben de
coördinatoren in 2018 aan alle vormen van overleg deelgenomen zoals:
•
•
•
•
•

bestuursvergadering
vergadering van het bestuur met de vrienden van
samenwerken aan en inzicht krijgen in de website
vrijwilliger overleggen
voor en na de inloop dag bespreking met gastvrouwen, waarin diverse zaken die
spelen worden besproken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

veel overleggen per telefoon met elkaar, met gastvrouwen met bestuur en vrienden
van, diverse instanties om contacten te leggen
fysiek bezoek aan diverse inloophuizen ter informatie en inzage hoe zij hun huis
leiden
de coördinatoren zijn naar een overleg geweest
Een van de coördinatoren is naar een landelijke bestuursvergadering van IPSO
geweest samen met de voorzitter.
Overleg met afdelingen Chirurgie/oncologie van het ziekenhuis in Dirksland
Informatie uit kranten en medische tijdschriften verzamelen aangaande nieuwe
ontwikkelingen, behandelmethoden betreffende kanker.
herhalingscursus internet hoe de kranten op de juiste manier te benaderen.
Samenwerking met inloophuis Abbenbroek/ Hellevoetsluis, Entrada.
Opstellen in samenwerking met bestuur en vrienden van AVG

Kwaliteitsprojecten branchevereniging IPSO
Gevraagd ondersteuning te geven via een inschrijving op het Web van IPSO (samenwerking
van inloophuizen om kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg te bieden),
privacy wordt gewaarborgd om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om landelijk via de
Tweede Kamer inspraak te krijgen om het belang te laten zien (en daarbij gepaarde subsidie,
tegemoetkoming van het Rijk) van psychosociale hulp.

Acties
Zowel elders als binnen het inloophuis zijn dit jaar vele (spontane) acties gevoerd om het
inloophuis financieel te steunen.
Er is een wandeltocht georganiseerd door therapie- en bewegingscentrum Goeree van Ria
Lagendijk.
Een lichtjestocht in Ouddorp.
De Stellerunners hebben wederom een loop georganiseerd.
We hebben een donatie gekregen van serviceclub de Lions na een presentatie in de Gouden
Leeuw. De benefietavond, donatie van de kerk, verkoop soep en de bijdrages in 'Boeipot' van
onze gasten.
Niet te vergeten de kleine zaken aangeschaft, kilometers gereden door de gastvrouwen en de
coördinatoren waarvoor zij geen geld uit de kas willen ontvangen.
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Afsluitend
Een mooi jaar waarin er veel is ondernomen om de Boei meer bekendheid te geven en ook op
zoek gegaan is naar de reden van het verloop in het aantal gasten die op dinsdag komen. Er
zijn diverse locaties bezocht. Het komend jaar zal dit ook nog onder loep worden genomen. In
februari zijn wij begonnen met een avondopenstelling iedere 1ste donderdag van de maand,
tot en met juni met uitzondering van de maand april. In de Zwaluw te Sommelsdijk.
Helaas was er niet voor alle avonden veel animo. Ondanks de uitgebreide publiciteit via de
pers, lokale kabelkrant en flyers, het was het proberen waard. De lezingen die gegeven zijn
werden door de gasten die er waren als zeer zinvol ervaren, gezien de vele vragen en de
uitloop.
Wij kunnen terug zien op een mooi jaar, waarin onze gastvrouwen enorm hun best hebben
gedaan. Zij klaar hebben gestaan om de gasten die ons bezochten te steunen bij en aandacht
te geven aan alle emoties die gepaard gaan bij het horen van de diagnose kanker. Hetgeen de
doelstelling is van ons inloophuis. Er zijn voor de gasten en streven naar op maat gesneden
zorg en ondersteuning.

14
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3. VRIENDEN VAN INLOOPHUIS DE BOEI
Vrienden Van in 2018
Onze stichting ondersteunt op diverse manieren het werk van Inloophuis de Boei GoereeOverflakkee. Hoofddoel is het werven van geld, waarmee de stichting Inloophuis in stand kan
worden gehouden. Daarnaast ondersteunen we de stichting op het gebied van communicatie
en PR.
Het jaar 2018 is voor de Vrienden van de Boei een overgangsjaar geworden. Omdat er in
januari slechts drie bestuursleden van de Vrienden van de Boei zijn, wordt naarstig naar
nieuwe leden gezocht. Gelukkig hebben we in Titania Poort, Jacolien Kok en Iris Goedegebuur
enthousiaste medewerkers gevonden. Omdat deze nieuwkomers nog ingewerkt moeten
worden en omdat de zittende bestuursleden erg druk zijn met hun werk, wordt besloten om
vanaf juni alle werkzaamheden gezamenlijk te doen met het bestuur van inloophuis de Boei.
Samen worden lijnen uitgezet om meer mensen naar de inloopdagen te krijgen en de
bekendheid te vergroten.
Actieve fondsenwerving wordt dit jaar op een laag pitje gezet. De aandacht gaat eerst uit naar
het reilen en zeilen van het inloophuis

Bestuursleden in 2018
Eind december bestaat het bestuur van de Vrienden uit:
René van der Hul
voorzitter
Iris Goedegebuur
secretaris
Remco Broek
penningmeester
Gerdi Schellevis
algemeen bestuurslid
Titania Poort
algemeen bestuurslid
Jacolien Kok
algemeen bestuurslid
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Financieel jaaroverzicht 2018 Vrienden van Stichting De Boei
Datum

Omschrijving

01-01-18 Rente
spaarrekening
02-01-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
04-01-18 Bankkosten
02-02-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
04-02-18 Bankkosten
12-02-18 Overboeking
spaarrekening
02-03-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
03-03-18 Bankkosten
01-04-18 Bankkosten
02-04-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
10-04-18 Overboeking
spaarrekening
18-04-18 Oecumenische
Werkgroep G-O
02-05-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
04-05-18 Bankkosten
28-05-18 Workshop
strandtassen
maken
02-06-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
05-06-18 Bankkosten
02-07-17 Diaconie
gereformeerde
kerk
03-07-18 Overboeking
spaarrekening
04-07-18 Bankkosten

Bijdr
age
St.

PR
kosten

Diverse
debet

D
Sparen

CR
Sparen

Donaties

Fundraising

Opmerkingen

3,78
50,00

Vaste
donateur

50,00

Vaste
donateur

50,00

Vaste
donateur

50,00

Vaste
donateur

12,55

11,60
1460,50

1460,50

11,60
11,60

500,00

500,00
850,00

50,00

Vaste
donateur

11,60
120,00

50,00

Vaste
donateur

50,00

Vaste
donateur

11,59

1000,00

1000,00

11,60
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Datum

TRANSPORT
Omschrijving

0,00
0,00
Bijdr PR
age
kosten
St.

02-08-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
04-08-18 Bankkosten
24-08-18 Beheer
maatschappij
Visser

50,00

Vaste
donateur

100,00

Vaste
donateur

50,00

Vaste
donateur

11,60

02-09-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
04-09-18 Bankkosten
30-09-18 SFA Print

11,60
387,20

02-10-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
02-10-18 Bankkosten
02-10-18 VOF Bersto
09-10-18 Mw. N.G. van
der Kamp
15-10-18 Kamer van
Koophandel

Hostingkosten
50,00

Vaste
donateur

250,00
25,00

Donatie

11,60
Donatie
Aanvraag
uittreksel KvK

10,00

02-11-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
02-11-18 Bankkosten
19-11-18 Lichtjesfietstoer
2018
30-11-18 Statiegeldactie
Port Zeelande

50,00

Vaste
donateur

750,00

Donatie

221,40

Donatie

50,00

Vaste
donateur

165,51

Donatie
(collecte)

11,58

02-12-18 Diaconie
gereformeerde
kerk
02-12-18 Overboeking
spaarrekening
04-12-18 Bankkosten
19-12-18 Diaconie Herv.
Gem.
Middelharnis
TOTALEN

3.042,64
0,00 2.964,37 1.320,00
0,00
Diverse D
CR
Donaties Fundraising Opmerkingen
debet Sparen Sparen

1.500,00

1.500,00

11,60

0,00

387,20

Rekeningen

4.610,62 0,00

4.464,37

3.081,91

Saldo 01-01-2018

Saldo NL80 RABO 0314.1634.76 - RC
Saldo NL46 RABO 3491.5308.14
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Saldo 31-12-2018

€ 2.384,65

€ 468,74

€ 18.450,50

€ 22.914,87
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4. Financieel Jaaroverzicht 2018 De Boei
Datum

Omschrijving

Bestuurskost
en

04-01-18

Kosten Rabo dec 2017

- 14,55

04-02-18

Kosten Rabo jan 2018
Ass De Vogel Aanspr Verz
Bedrijven
Kosten Rabo feb 2018

- 14,59

01-03-18
04-03-18
19-03-18

27-04-18
05-04-18

Kosten Rabo mrt 2018

- 14,59

04-05-18

Kosten Rabo april 2018
Opbrengst clubkasactie
Rabo
Subsidie gemeente
Goeree-Overflakkee
Wijkgroep de Zwaluw
Zaalhuur + consumptie
Kosten Rabo mei 2018

- 14,59

22-05-18
27-05-18
05-06-18
07-06-18

385,33
2.000,00
- 273,40
- 14,60

20-09-18

Pinbetaling gebak

02-10-18

Kosten Rabo sept 2018
Opbrengst Wandeltocht
Ria Lagendijk

03-07-18
04-07-18
08-07-18
04-08-18
04-08-18
04-09-18
08-09-18
11-09-18
11-09-18

15-10-18

- 120,00
- 370,00

20-09-18

03-07-18

Inloophuis

- 110,00

Kasopname Inloophuis
Restitutie licentiekosten
Qsuite
M.Fleuren, vrijw.bijdrage
le hfJr18
Y.Mous vrijw.bijdrage 1e
hlfjr 18
Kosten Rabo juni 2018
- 14,59
Ass. De Vogel schadeverz.
Verkeersdeelnemer
Kosten Rabo juli 2018
- 14,60
Kosten jaarafsluiting
Vrijwilligers en gasten
Kosten Rabo aug 2018
- 14,60
Kosten jaarlijks uitje
vrijwilligers
De Overkant huur
1e halfjaar 2018
Kosten bindingsavond
- 126,00
bestuur/vrijwilligers
Kasopname Inloophuis

25-06-18

Vrijwillig
ers

- 14,60

- 200,00

18-05-18

Sponsoring

- 69,27

Kasopname Inloophuis
Kosten Rabo jan 2018 +
kosten licentie Qsuite
Kasopname Inloophuis

20-03-18

Subsidie

- 200,00
120,00
- 750,00
- 750-,00

- 122,51

- 370,00

- 300,00
- 1.430,00

- 50,00
- 20,52

- 14,60
800,00
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Datum

Bestuurskost
en

Omschrijving

10-12-18

Kosten Rabo 2018 okt
2018
Pinbetaling
Kasopname i.v.m.
activeren nieuwe pas
Kosten Rabo 2018 nov
2018
Wijkgroep De Zwaluw
zaalhuur + consumpties
Kosten afscheidscadeau
Janny
Kastelein: verrekening
activering bankpas
Kasopname Inloophuis

13-12-18

Kasopname Inloophuis

02-11-18
21-11-18
01-12-18
04-12-18
05-12-18
09-12-18
10-12-18

TOTALEN (-2.654,65)

Subsidie

Sponsoring

Vrijwillig
ers

Inloophuis

Salariskosten

- 12,98
- 0,49
- 20,00
- 14,60
- 74,30
- 50,00
20,00
- 300,00
- 100,00
-568,76

2.000,00

1.185,33

0,00

Inkomsten 2018

Uitgaven 2018
Bestuurskosten

€

Personeelskosten

€

Kosten vrijwilligers

€

1972,51 Sponsoring

Exploitatie inloophuis

€

3.298,71

Totaal

€

5.839,98

Rekeningen

-1.972,51 -3.298,71

568,76 Subsidie
0,00 Stichting Vrienden van De Boei

Saldo 01-01-2018

€

2.000,00

€

0,00

€

1.185,33

€

3.185,33

Saldo 31-12-2018

Saldo NL13 RABO 01574.72.337

€ 4.644,18

€ 1.989,53

Saldo NL55 RABO 3289.694.119

€ 86,91

€ 86,93

Totaal betaald in 2018:
Totaal ontvangen in 2018:
Verschil

€ 5.839,98
€ 3.185,33
- € 2.654,65

Overloopkosten 2018
29-1-2018
Vrijwilligersbijdrage 2e halfjaar M.Fleuren
26-1-2018
Vrijwilligersbijdrage 2e halfjaar Y. Mous
10-1-2018
De Overkant huur 2e halfjaar 2018
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In 2018 hebben we weer subsidie mogen ontvangen van de gemeente Goeree-Overflakkee.
Van IPSO werd dit jaar geen subsidie ontvangen. en van IPSO.
Ook in 2018 werd door Ria en Jaap Lagendijk weer een wandeltocht georganiseerd ten bate
De Boei. De opbrengst daarvan was maar liefst € 800 euro. Daarnaast mochten we weer een
bijdrage ontvangen van de Rabobank Haringvliet vanwege de Clubkasactie.
Op de spaarrekening (NL55 RABO 3289.694.119) werd slechts een twee cent bedrag aan rente
ontvangen. Er is een klein bedrag aan reserve dat ook in 2018 niet worden aangevuld uit eigen
middelen.
De huurkosten van het inloophuis bedroegen in 2018 € 2340 voor De Overkant. Daarnaast zijn
extra avonden georganiseerd in Wijkcentrum De Zwaluw in Sommelsdijk.
De Boei is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen betaalde krachten in dienst. De twee
coördinatoren ontvangen de maximale (belastingvrije) vrijwilligersbijdrage als vergoeding.
Helaas wordt voor acties of subsidie vaak geëist dat de gelden zullen worden besteed aan
projecten. Voor ons inloophuis zijn het juist de vaste kosten waarvoor wij zo broodnodig
sponsoring of subsidie nodig hebben. Voor 2019 zal daarom wederom een subsidieaanvraag
worden ingediend bij de gemeente Goeree-Overflakkee.
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5. BESTUURSSAMENSTELLING
Mevr. J.D. van Dongen- van Kolfschoten
Mevr. H.G. Lagendijk- Harkink
Dhr. R. C. Kraaijeveld
Mevr. T.C. Kastelein- den Engelsman
Mevr. A. Roks
Dhr. J.H. van der Pol

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

6. COMITE VAN AANBEVELING
Dhr. P.C. van der Velde
Mevr. G.J. van de Velde-de Wilde
Mevr. G. De Kooning-Hommes

Internist/oncoloog te Dirksland
Burgemeester van Tholen
Oud-burgemeester van Middelharnis

7. SPONSOREN EN DONATEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Therapie en Bewegingscentrum Goeree
Gereformeerde Kerk Ouddorp/Stellendam
Auperlé Bloemen
Rabo Clubkas Campagne
Promotieteam Kop van Goeree , lichtjestour
Gemeente Goeree-Overflakkee
Lionsclub
Hervormde Exoduskerk Sommelsdijk
De Jonge Spartaan
Beheermaatschappij Visser
Peter Grinwis De Overkant
De Snoeperij Dirksland
Oecumenisch werkgroep
VOF Bersto
Mevr. Van der Kamp
Statiegeldactie Port Zelande
Diaconie Hervormde Gemeente Middelharnis

En vele andere particuliere en anonieme donaties.
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