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1. VOORWOORD 
 

Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2019 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. 

Verdrietig begin  
 

In februari bereikte ons het bericht van het overlijden van Marja den Eerzamen - Bruinsma, 

de oprichtster van De Boei Goeree – Overflakkee. Veel betrokkenen bij de Boei woonden de 

emotionele uitvaartplechtigheid bij en de voorzitter mocht daar onze verdrietige gevoelens, 

maar ook onze dankbaarheid overbrengen. Bij De Overkant, onze locatie, staat een boom 

geplant door Marja, ter herinnering aan ons 10 jarig bestaan. Deze boom zal bij ons ook de 

herinnering aan Marja levend houden. 

Ontwikkelingen 
 

Ook dit jaar hebben de coördinatoren en de bestuursleden zich ingezet om meer mensen naar 

de “Boeidagen” te krijgen. Onze inspanningen lijken vruchten af te werpen. Meer mensen 

bezochten de inloopdagen. Niet alleen kankerpatiënten, maar nu ook familieleden en 

nabestaanden vonden de weg naar de warme ontvangst van de gastvrouwen. We mochten 

dit jaar ook mannen verwelkomen. 
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De stukjes in de regionale 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 wordt meer gebruik gemaakt van de sociale media. 

Het plan om gezamenlijk met Voorne-Putten een voorlichtingsavond te organiseren is 

gesneuveld omdat het inloophuis daar niet goed loopt. 

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.  

 

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. 

 

De contacten met de coördinator van de oncologieverpleegkundigen uit het ziekenhuis te 

Dirksland, Karin Bokelaar zijn nu uitstekend. Het ziekenhuis wil zich meer richten op de 

periode ná de behandeling en de Boei kan hierin een belangrijke rol spelen. Er is nu een goede 

uitwisseling van de ontwikkelingen en activiteiten. 

 

Vanwege de nieuwe privacywetgeving heeft ook de Boei zich ingezet om de privacy van onze 

gasten te waarborgen.  

 

De gezamenlijke vergaderingen van  het bestuur en de Vrienden van de Boei bevallen goed. 

Er wordt meer in werkgroepen gewerkt, wat de snelheid ten goede komt. 

 

Titania Poort participeert in een projectgroep vrijwilligersorganisaties van de gemeente. Het 

doel is het vergroten van het netwerk van de Boei. 
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Activiteiten 
 

De activiteiten waren dit jaar weer zeer gevarieerd. Zie hieronder in het verslag van de 

coördinatoren. Behalve de inloopdag activiteiten hebben we bloemen uitgedeeld in het 

ziekenhuis vanwege Wereldkankerdag en in mei een open dag georganiseerd. Beide 

activiteiten zijn zeer gewaardeerd. Tijdens de open dag hebben verschillende disciplines zich 

voorgesteld d.m.v. het bemensen van een “tafel”.  Alle medewerkers ( tafelhouders, muziek, 

patatkraam enz.) enorm bedankt! 

Plannen 

De plannen, die in 2019  in gang gezet zijn hebben niet allemaal hun beslag gekregen. Zo blijkt 
het moeilijk een student te vinden om een “behoefteonderzoek” te doen”. Hogescholen 
waren niet geïnteresseerd. De vraag ligt nu bij de Prins Mauritsschool in Middelharnis. We 
zullen zelf de leerlingen moeten enthousiasmeren. 

Ook wordt opnieuw de communicatie onder de loep genomen. DINK, de organisatie die onze 
website verzorgt, heeft inmiddels een offerte gedaan voor nieuw, aansprekend drukwerk. 

In 2020 mogen wij het 15 jarig bestaan van de Boei vieren. De afdeling Goeree - Overflakkee 
van ROPARUN wil de feestelijkheden graag sponsoren en heeft het fiat van de landelijke 
organisatie gekregen. De werkgroep gaat een verwendag en een toneelstuk organiseren in 
september en oktober 2020. Hiervoor is in 2019 al veel werk verzet. 

Ten slotte 
       

Tot onze spijt hebben de coördinatoren Marjanne Fleuren en Yonne Mous hun taken per 1 

januari 2020 neergelegd. Een sollicitatiecommissie heeft zich inmiddels over hun opvolging 

gebogen. We hopen in 2020 een nieuwe coördinator te verwelkomen.  

Er is ook dit jaar weer keihard gewerkt door gastvrouwen, coördinatoren, bestuursleden en 

Vrienden van de Boei. Door het meer samen optreden van bestuur en Vrienden van de Boei 

is er meer dynamiek ontstaan en enthousiasme.  

De sfeer in de Overkant  is nog steeds erg goed, gasten geven dat vaak aan. 

Met nieuwe moed vervolgt de Boei in 2020 haar weg. De lijn ingezet in 2019 om meer mensen 

bekend te maken met het werk van de Boei en het aanbod van de Boei voor meer mensen 

bereikbaar te maken, zetten we in 2020 voort. Juist omdat de ziekte kanker nog steeds veel  
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mensen treft, is het onze inzet met de Boei een warme, gastvrije plek te bieden voor even 

aandacht, een praatje, voor informatie en om hopelijk onder de gegeven omstandigheden 

positiviteit op te doen.  

 

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 
 

Coördinatoren: Marjanne Fleuren en Yonne Mous 

 

Bereikbaar:   Telefoonnummer Marjanne:  0622111572  

   Telefoonnummer Yonne:  0620532899 

   E-mail adres:    info@deboeigo.nl 

   Website:    www.deboeigo.nl 

   Facebook:    www.facebook.com/deboeigo 

 

Locatie:  De Overkant 

   Dijkstelweg 33 

   3253 TA Ouddorp ZH 

 

Geopend:  iedere 2de en 4de dinsdag van de maand van 10.00 – 16.00 uur 

Visie & missie 
 

Je hele leven staat op zijn kop wanneer je de diagnose krijgt dat je kanker hebt,. Niets is meer 

zoals het was. Niet voor u en niet voor uw naasten. 

 

“It's your road and yours alone. 

Others may walk it with you but 

no one can walk it for you.” 

-Rumi- 

 

Wanneer je dit bericht hebt gekregen begint het echte werk, het is geen part-time job. Het is 

een full-time baan. Jouw agenda komt vol met afspraken, behandelingen, onderzoeken en 

uitslagen. Vaak ligt het hospitaal waar de behandeling plaats vindt niet naast de deur. Een 

intensief traject. Daarnaast moet je, om die baan vol te houden, voldoende beweging en rust 

nemen.  

 

mailto:info@deboeigo.nl
http://www.deboeigo.nl/
http://www.facebook.com/deboeigo
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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 de vraag waar je terecht kunt met jouw verhaal en jouw 

vragen.  

Inloophuis de Boei wil die ontmoetingsplek bieden waar mensen van Goeree - Flakkee, 

Voorne-Putten, Schouwen die geraakt zijn door kanker, in een ontspannen sfeer terecht 

kunnen.  

De beschutte omgeving, die geen directe relatie heeft met het ziekenhuis, is altijd het 

uitgangspunt geweest. Niet alleen voor mensen die zelf kanker hebben (gehad), nadrukkelijk 

ook voor hun naasten. En naasten is een breed begrip: van familieleden tot de juf op school, 

vrienden, buren, werkgevers en hulpverleners. Iedereen die op wat voor manier dan ook 

geconfronteerd is met kanker is bij ons van harte welkom. Dat geldt ook voor alle fasen van 

de ziekte. Iemand die de diagnose net gehoord heeft, is net zo goed welkom als iemand die 

midden in de behandeling zit of misschien twintig jaar geleden getroffen is door kanker. Men 

kan terecht voor een gesprek met lotgenoten, men vindt er een luisterend oor.  

 

In de Boei 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. 

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. 

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen met kanker een positief 

effect op hun welbevinden ondervinden van psychosociale ondersteuning. Naast de reguliere, 

vooral somatische gerichte zorg, hebben veel mensen met kanker en hun naasten behoefte 

aan aanvullende begeleiding. Zij ervaren daarbij dat het maken van bewuste keuzes, het in 

stand houden van communicatie met naasten en het bewust stilstaan bij de levensfase waarin 

zij zich bevinden erg belangrijk is. Daarom zijn wij van mening dat de psychosociale 

ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten die daaraan behoefte hebben in heel 

Nederland beschikbaar en op redelijke afstand bereikbaar moet zijn. 

 

 

Delen is helen; kennis is kracht, goede informatie is een belangrijke kennisbron. Gehoord 

worden en jouw kennis delen met lotgenoten. 'Door te halen kun je ook brengen'. Energie 



Jaarverslag 2019 - Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 

10 
 

opdoen en zelf werken aan je gezondheid, leren omgaan met de beperkingen, je lichaam heeft 

je immers in de steek gelaten en is niet meer hetzelfde als voorheen.  

 

Missie 
 

In de afgelopen jaren is gebleken dat het Inloophuis nog steeds te onbekend is. Dit blijkt uit 

verhalen van gasten die ons inloophuis bezoeken en er eerder van af hadden willen weten. 

Wat vaak blijkt als je dieper op het gesprek ingaat is dat de gasten wel allerlei informatie 

krijgen maar op zo'n moment hun hoofd er nog helemaal niet naar staat. Zij zitten in een 

overlevingsmodus. Daar is een inhaalslag te behalen in samenwerking met het ziekenhuis.  

Gasten 

Het afgelopen jaar is wederom gebleken dat aardig wat mensen de weg wisten te vinden naar 
ons inloophuis. In vergelijking met 2018  is het bezoek van het aantal gasten gegroeid, we 
hebben zelfs veel nieuwe gezichten gezien. Evenals vorig jaar gebeurt het 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. Marja den Eerzamen de oprichtster van de Boei is ons afgelopen jaar ontvallen. Er 
zijn ook gasten die niet meer komen door verhuizing of vanwege hun verslechterende 
medische situatie. Gelukkig krijgen wij ook berichten van gasten die na het verliezen van hun 
naaste veel steun hebben ondervonden bij de Boei, dat zij de draad weer hebben opgepakt in 
hun leven. En positief gasten zijn genezen verklaard/ zijn schoon en hebben de energie om 
hun werk weer op te pakken. 

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. 
 

 

 



Jaarverslag 2019 - Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 

11 
 

Activiteiten 
 

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.  

 

Dit jaar vonden de volgende activiteiten plaats; 

 

8 januari  massage bij kanker, door Yvonne Paridaens 

 

22 januari  klankschalen 'Sound' Freddy en Samu van Natural Healings 

 

12 februari  biografie (levensloop) workshop die gegeven wordt  door Jan Wiersma,  

 

26 februari  vrij boetseren o/l/v/ Dorien Weltevrede 

12 maart  Lezing-workshop Dorien Hessing 

 

26 maart  Voet reflexologe Heleen Rodenrijs verwent de gasten 

 

9 april   Paasstuk maken onder begeleiding van Dineke van Katwijk, een van de 

   gastvrouwen 

 

23 april  Dikke vrouwen schilderen, o.l.v. van Marjanne Fleuren, coördinator en 

   Elly Moerkerken een van de gasten 

 

14 mei   Uitleg en lezing over Mantelzorg van de stichting ZIJN, Carla Vermeulen 

 

28 mei   helend schrijven van Geertje van Rossum 

 

11 juni   Meezingen met het meezingkoor 'de Watertoren' georganiseerd door 

Ans    Muis, een van de gasten  

 

25 juni   Verrassingsuitje voor de gasten,. Met de Huifkar over de slikken van 

    Flakkee met uitleg van iemand van natuurmonumenten. 

Aansluitend een    lunch bij landwinkel de Keizer als afsluiting eerste seizoen 
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10 september  Verhalen over en in dialect door Pau heerschap 

 

24 september  Gezellig samenkomen met koffie/thee en wat lekkers 

 

8 oktober  Herfststuk o.l.v. Dineke van Katwijk 

 

22 oktober  Lezing Fysiotherapeutische mogelijkheden voor oncologie patiënten 

    binnen het oncologienetwerk van Flakkee, door Ria Lagendijk. 

 

12 november   Boekbespreking Gerdie Schellevis 

 

26 november  Kerstballen maken o.l.v. Elly Moerkerken 

 

10 december   Kerstlunch en tevens afscheidslunch georganiseerd en voorbereid door 

de    Coördinatoren 

 

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 face-book 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 het inloophuis inclusief de activiteiten geplaatst waardoor er letterlijk een 
beeld van het inloophuis werd gegeven. 

2. Alle activiteiten werden steeds in de twee kranten van Goeree-Overflakkee 
aangekondigd een week voorafgaand aan de activiteit. Te weten; Eilandennieuws en 
Groot Goeree Overflakkee en 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 in Rotterdam omdat veel gasten ook daar het hospitaal bezoeken.  

6. Activiteitenrooster wordt opgehangen in het ziekenhuis op de afdeling oncologie en 
aangepast op de televisieschermen 
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7. Kaarten van de Boei op afdeling oncologie en bij huisartsen, Van Weel-Bethesda en 
dependance in den Brielle. 

8. In het van Weel-Bethesda rond Wereld kankerdag rozen aanbieden deels gesponsord 
door 'Larissa's bloemen' te OT om bekendheid te geven aan het inloophuis. 

9. Lezingen bij diverse gelegenheden. 
 
 

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 op en 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. 

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.  

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. Gezamenlijk zijn zij naar Voorne-Putten gegaan en hebben 

daar een museum bezocht, gezien het slechte weer ging een vaartocht met fluisterboot niet 

door en zijn zij naar de film geweest met als afsluiting een diner in een biologisch en energie 

neutraal restaurant in de duinen van Oostvoorne. 
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De coördinatoren hebben besloten om te stoppen met hun werkzaamheden omdat zij in 

persoonlijke sfeer steeds meer te doen kregen en dit niet meer te verenigen was met de 

werkzaamheden voor de Boei. Er is in diverse kranten een advertentie gezet. 
 

Vergaderingen, overleg en bijeenkomsten 
 

Om het inloophuis in alle facetten zo goed mogelijk te laten functioneren hebben de 

coördinatoren in 2019 aan alle vormen van overleg deelgenomen zoals: 

 

1. bestuursvergadering 
2. vergadering van het bestuur met de vrienden van 
3. samenwerken aan en inzicht krijgen in de website 
4. vrijwilligers overleggen 
5. voor en na de inloopdag bespreking met gastvrouwen, waarin diverse zaken die 

spelen worden besproken 
6. veel overleggen per telefoon met elkaar, met gastvrouwen met bestuur en vrienden 

van, diverse instanties om contacten te leggen 
7. fysiek bezoek aan diverse inloophuizen ter informatie en inzage hoe zij hun huis 

leiden 
8. de coördinatoren zijn naar een overleg geweest 
9. Een van de coördinatoren is naar een landelijke bestuursvergadering van IPSO 

geweest samen met de voorzitter. 
10. Overleg met afdelingen Chirurgie/oncologie van het ziekenhuis in Dirksland 
11. Informatie uit kranten en medische tijdschriften verzamelen aangaande nieuwe 

ontwikkelingen, behandelmethoden betreffende kanker. 
12. Bewaken van de AVG omtrent de gastenlijst 

 
 

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. 
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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 de Ria Lagendijk. 

Een lichtjestocht in Ouddorp. 

Er is op een aantal maandagen een soepmaaltijd georganiseerd door de samenwerkende 

kerken een bedrag van € 850. 

De OPEN DAG in mei van het inloophuis met diverse kramen en informatie stands geopend 

door de wethouder. 

Het bedrijf van Fleuren bestond 100 jaar en heeft inloophuis de Boei bekendheid gegeven en 

grote cheque ter waarde van € 3000. 

“Ride for Carmen” heeft als lokaal goed doel de Boei uitgekozen, deze cheque krijgen wij in 

februari 2020. 

Van al deze donaties en schenkingen zijn er persmomenten geweest. 

Niet te vergeten de kleine zaken aangeschaft, kilometers gereden door de gastvrouwen en de 

coördinatoren waarvoor zij geen geld uit de kas willen ontvangen. 

 

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. Tot de conclusie komend dat het erg moeilijk is iets te vinden dat 

en centraal ligt op het eiland, dus makkelijk bereikbaar voor een ieder, ook met openbaar 

vervoer, betaalbaar is en privacy biedt aan onze gasten. D.w.z. Een ruimte waar men even een 

1 op 1 gesprek kan houden indien wenselijk. 

 

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. 
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3. VRIENDEN VAN INLOOPHUIS DE BOEI   

Vrienden Van in 2019 
Onze stichting ondersteunt op diverse manieren het werk van Inloophuis de Boei Goeree-

Overflakkee. 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.  

Bestuursleden in 2019 
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 2019 Vrienden van Stichting De Boei 
 

 

 

Datum Omschrijving Bijdrag
e St. 

PR 
koste
n 

Diverse 
debet 

D 
Sparen 

CR 
Sparen 

Donaties Fundraising Opmerkingen 

01-01-19 Rente 
spaarrekening 

        
2,07 

      

03-01-19 Bankkosten           11,60        
 

28-01-19 P.C. Meijer      50,00   

          

29-01-19 Opname 
spaarrekening 

          
 

  
 

29-01-19 Overboeking 
inloophuis 

    
 

2.000,-      
Bijdrage 
januari 2019 

02-02-19 Bankkosten 
  

11,60 
 

 
     

          

02-03-19 Bankkosten            11,60        

02-03-19 Bankkosten     11,60       

          

02-04-19 Bankkosten     11,60       

02-05-19 Bankkosten         8,30         

03-06-19 SKG Diac Herv 
Gem 

  

 

 
 

183,35  

Collecte 
Diac.Herv. 
Gem. 
M'harnis 
Exodus 

04-06-19 Bankkosten          14,89      

          

23-06-19 Overboeking 
inloophuis 

       2.000,-   
 

 
Bijdrage juni 
2019 

02-07-19 Bankkosten     11,60         

11-07-19 Oecumenische 
Werkgroep  

     
825,00 

 
Gift 

          

29-07-19 Diaconie 
gereformeerde 
kerk 

          
     300,52 

  
Gift collecte 

02-08-19 Bankkosten     11,60      

          

24-08-19 Beheersmij 
Visser 

          
     100,00 

  
Vaste 
donateur 

03-09-19 Bankkosten   11,58      

05-09-19 Fleuren Beheer      3.000,00  Donatie 

 TRANSPORT 0,00 0,00 115,97 4.000,- 2,07, 4.458,- 0,00  
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Datum Omschrijving Bijdrag
e St. 

PR 
koste
n 

Diverse 
debet 

D 
Sparen 

CR 
Sparen 

Donaties Fundraising Opmerkingen 

03-10-19 Bankkosten           11,60        

          

10-10-19 Overboeking 
inloophuis 

 4.000,-         
 

 
Donatie 

02-11-19 Bankkosten     11,60        

03-12-19 Bankkosten          11,60          

          

23-12-19 Mw. N.G. van 
der Kamp  

          
25,00 

  
Donatie 

02-10-18 Bankkosten     11,60           

  TOTALEN 4.000,- 0,00 139,17 4,000,- 2,07 4.483,87 0,00   

Rekeningen Saldo 01-01-2019 Saldo 31-12-2019 

Saldo NL80 RABO 0314.1634.76 - RC € 468,74 € 813,44 

Saldo NL46 RABO 3491.5308.14 € 22.914,87 € 18.916,94 
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4. Financieel Jaaroverzicht 2019 De Boei 
 

Datum Omschrijving 
Bestuurskost
en 

Subsidie Sponsoring 
Vrijwillig
ers 

Inloophuis Overl. post 

03-01-19 Kosten Rabo dec 2018 - 14,66         

10-01-19 
Huur Overkant 2e halfjaar 
2019 

        -910,00   

10-01-19 
Ass De Vogel 
verkeersdeelnemers 

- 69,27           

18-01-19 Kasopname Inloophuis      -50,00   

26-01-19 
Vrijwilligersbijdrage 2e 
halfjr. 2018 Y. Mous 

    -750,00    

29-01-19 
Bijdrage St. Vrienden Van 
De Boei 

 2.000,00      

29-01-19 
Vrijwilligersbijdrage 2e 
halfjr. 2018 M. Fleuren 

      -750,00    

03-02-19 Kosten Rabo jan 2019  - 14,60         

09-02-19 Kasopname Inloophuis         -150,00   

20-02-19 Kasopname Inloophuis        -200,00   

20-02-19 Kasopname Inloophuis         -100,00   

03-03-19 Kosten Rabo feb 2019          - 14,60,-          

17-03-19 
Groot Hellevoet 
advertentiekosten 

- 52,27           

17-03-19 
Eilanden Nieuws 
advertentiekosten 

- 85,96          

17-03-19 
Reanimatiecursus A. 
Mulder 

     -35,00     

19-03-19 
Subsidie gemeente 
Goeree-Overflakkee 

   2.000,00     - 750,00   

02-04-19 Kosten Rabo mrt. 2019 -14,60        - 750-,00   

23-04-19 
Opbrengst Rabo 
Clubkasactie 

     332,88      

03-05-19 Kosten Rabo april 2018 -5,30           

11-05-19 
De Korenbloemen 
Rouwboeket Marja d.E. 

- 115,00           

11-05-19 IPSO contributie 2019           -200,00         

11-05-19 
Verhuur Yerseke 
Teamdag vrijwilligers 

   -180,00     

04-06-19 Kosten Rabo mei 2019 -23,99       

07-06-19  Kasopname inloophuis     -100,00   

07-06-19 Kasopname inloophuis     -300,00  

16-06-19 
Huur Overkant 1e hlfjr 
2019 

    -1.560,00  

16-06-19 
De Overkant drankjes 
open dag 

    - 49,20  

16-06-19 
Art de la Fleur bloemen 
open dag 

      -75,00   

16-06-19 Helend Schrijven       -75,00   
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Datum Omschrijving 
Bestuurskost
en 

Subsidie Sponsoring 
Vrijwillig
ers 

Inloophuis 
Salariskost
en 

23-06-19 
Bijdrage St Vrienden van 
de Boei 

 2.000,00     

02-07-19 
Vrijwilligersbijdrage 1e 
halfjr. 2019 Y. Mous 

   -750,00   

02-07-19 
Vrijwilligersbijdrage 1e 
halfjr. 2019 M. Fleuren 

   -750,00    

02-07-19 Kosten Rabo juni 2018 - 14,60      

18-07-19 
Ass. De Vogel verz. 
Verkeersdeelnemers 

-122,51      

18-07-19 
Staatbosbeheer excursie 
Slikken Flakkee 

    -200,00  

02-08-19 Kosten Rabo juli 2019  -14,45      

03-09-19 Kosten Rabo aug 2019 -14,65      

03-10-19 Kosten Rabo sept 2019 -12,95      

10-10-19 
Bijdrage St. Vrienden Van 
De Boei 

 4.000,00     

        

13-10-19 
Kosten lunch 
vrijwilligersuitje 

   -79,75   

13-10-19 
Restaurant Aan Zee 
vrijwilligersuitje 

   -170,25   

13-10-19 
Bijdrage verwenweekend 
Ossendrecht 

    -500,00  

02-11-19 Kosten Rabo okt.2019 -16,90      

03-12-19 Kosten Rabo nov 2019 -12,95      

15-12-19 
Vrijwilligersbijdrage 2e 
hlfjr.2019 M. Fleuren 

   -950,00   

15-12-19 
Vrijwilligersbijdrage 2e 
hlfjr. 2019 Y. Mous 

   -950,00   

15-12-19 
Eilanden Nieuws 
advertentiekstn 
coördinator 

   -180,29   

15-12-19 
Groot Hellevoet 
advertentiekstn 
coördinator 

   -169,40   

15-12-19 
Huur Overkant 2e hlfjr. 
2019 

    -910,00  

  TOTALEN  (-1.884,46)      -1206,40 10.000,00 332,88 -5.714,69 -5.296,25 0,00 
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Rekeningen Saldo 01-01-2019 Saldo 31-12-2019 

Saldo NL13 RABO 01574.72.337 € 1.989,53 € 105,07 

Saldo NL55 RABO 3289.694.119 € 86,94 € 86,95 

 

Totaal betaald in 2019:   € 12.217,34 

Totaal ontvangen in 2019:   € 10.332,88 

Verschil          - € 1.884,46 

 
        
In 2019 hebben we weer subsidie mogen ontvangen van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
Van IPSO werd dit jaar geen subsidie ontvangen. We mochten weer een bijdrage ontvangen 
van de Rabobank Haringvliet vanwege de Clubkasactie. Op de spaarrekening (NL55 RABO 
3289.694.119) werd slechts een cent  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 2019 € 2470 voor De Overkant.  

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 2021 zal daarom wederom een subsidieaanvraag 
worden ingediend bij de gemeente Goeree-Overflakkee. 

 

 

 

 Uitgaven 2019 Inkomsten 2019  

Bestuurskosten € 1.206,40 Subsidie € 2.000,00 

Kosten vrijwilligers € 5.714,69 Sponsoring € 332,88 

Exploitatie inloophuis € 5.296,25 Stichting Vrienden Van €              8.000,00 

Totaal €             12.217,34  €            10.332,88 
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5. BESTUURSSAMENSTELLING 
Mevr. J.D. van Dongen- van Kolfschoten  Voorzitter 

Mevr. H.G. Lagendijk- Harkink   Vicevoorzitter 

Dhr. R. C. Kraaijeveld     Secretaris 

Mevr. T.C. Kastelein- den Engelsman  Penningmeester 

Mevr. A. Roks      Lid 

Dhr. J.H. van der Pol     Lid 

6. COMITE VAN AANBEVELING 
Dhr. P.C. van der Velde   Internist/oncoloog te Dirksland 

Mevr. G.J. van de Velde-de Wilde  Burgemeester van Tholen 

Mevr. G. De Kooning-Hommes  Oud-burgemeester van Middelharnis 

7. SPONSOREN EN DONATEURS 
 

Een greep uit de sponsoren en donateurs: 

• Gereformeerde Kerk Ouddorp/Stellendam 

• Auperlé Bloemen  

• Rabo Clubkas Campagne  

• Fleuren Beheer 

• Gemeente Goeree-Overflakkee  

• Hervormde Exoduskerk Sommelsdijk 

• Beheermaatschappij Visser 

• Peter Grinwis  De Overkant  

• Oecumenisch werkgroep 

• Diaconie Hervormde Gemeente Middelharnis 
 
Verder waren er nog andere niet genoemde anderen die de Boei financieel ondersteund 
hebben in 2019.  
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