
 

ANBI status De Boei Goeree-Overflakkee 

 

Naam van de instelling en RSIN nummer 

Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 

RSIN: 821980506 

Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 

RSIN: 8174.71.649 

 

Contactgegevens van de instelling 

Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 

Dijkstelweg 33 

3253 TA Ouddorp 

Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 

Grootsehoek 41 

3238 XA Zwartewaal 

Telefoon: 06-24402358 

Mailadres: mail@remcobroek.nl  

 

Doelstelling volgens ANBI regelgeving 

Het leiden van een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, waar dezen terechtkunnen 

voor ontspannen activiteiten, informatie of anderszins, met als hoofddoel op een ontspannen manier 

in contact komen met mensen in dezelfde situatie, waardoor het leven voor hen wat draaglijker zal 

zijn. 

 

Hoofdlijnen actuele beleidsplan 

De stichting heeft ten doel: 

 het ontplooien van activiteiten ten behoeve van diegenen die met kanker te maken hebben 

of krijgen 

 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 een open huis te bieden aan mensen (ongeacht hun levensbeschouwing) met kanker en hun 

naasten, op een wijze waarbij laagdrempeligheid voorop staat 

 het aanbieden van informatie over kanker en de mogelijkheden eromheen; 

 het bevorderen van contact met lotgenoten 

 bemiddeling tussen vragers en informatieverstrekkers 

 het verzorgen van themabijeenkomsten door deskundigen 

 het (op informele wijze) verkrijgen van inzicht met betrekking tot wensen en behoeften van 

kankerpatiënten en hun naasten 

 

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders 

Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 

mailto:mail@remcobroek.nl
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Mevr. J.D. van Dongen – van Kolfschoten Voorzitter 

Mevr. H.G. Lagendijk – Harkink   Vicevoorzitter 

Dhr. R.C. Kraaijeveld    Secretaris 

Mevr. T.C. Kasteleijn – den Engelsman  Penningmeester 

Mevr. A. Roks     Algemeen bestuurslid 

Dhr. J.H. van der Pol    Algemeen bestuurslid 

 

Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 

Dhr. R. van der Hul    Voorzitter 

Dhr. R. Broek     Penningmeester 

Mevr. G. Schellevis    Algemeen bestuurslid 

 

Beloningsbeleid bestuur 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst. 

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten (uit 2017) 

Stichting inloophuis de Boei Goeree Overflakkee, organiseert iedere 2e en 2e 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.  

Tijdens deze inloopdag kan men binnenlopen vanaf 10.00 uur; koffie- of thee drinken. Wat praten 

met andere gasten en gastvrouwen. Tussen de middag kan de eigen meegebrachte lunch worden 

genuttigd. Vanaf 13.30 wordt er of een lezing gegeven of een activiteit georganiseerd. 

Activiteitenkalender 2017  

10 januari          Lezing 'een nieuwe realiteit' door Joph Krieg 

24 januari          Labels maken onder begeleiding van Wilma den Otter 

 

4 februari          'Help ik leef' door Alaska Unlimited Toneelstuk 

14 februari        Emotionele eenzaamheid, lezing, workshop door Jan Wiersma 

28 februari        Opkikkerdag verzorgd door diverse personen (verwend worden) 

14 maart Lezing 'Kanker en zorg' en uitleg over palliatieve zorg door Tea Both 

28 maart            Broche maken van kraaltjes door Elly Moerkerke  

11 april               Bloemschikken onder begeleiding van Dineke van Katwijk (paasstuk) 

25 april               Boekbespreking, lezing door schrijfster Desiree Tom, liefde leven na je dood  

9 mei                  Qi gong, Chinese bewegingsleer door Jolanda van Rijswijk 

23 mei                High tea  

13 juni                Doek beschilderen onder begeleiding van Marjanne Fleuren 

27 juni                Uitstapje naar de Beeldentuin in Ouddorp met lunch 

13 september Lezing over voeding 'wat te eten of niet bij kanker' door Lily Heijnen 

26 september    Sleutelhanger maken onder begeleiding van Marian Tanis-Roth 
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10 oktober Herfststuk maken Dineke van Katwijk (pompoen als basis) 

24 oktober Memoryboard maken onder leiding van Janny Tanis 

14 november Boekbespreking 'Vrouw met de sleutel' door Gerdie Schellevis 

28 november Lezing 'voorlichting over gezondheid' door Arda Joppe 

 

Financiële verantwoording (jaarverslag 2017) 

 

 

 

Uitgaven 2017   Inkomsten 2107   

Bestuurskosten €             1.370,36 Subsidie €             3.000,00 

Personeelskosten €                   0,00 Stichting Vrienden van De Boei €                    0,00 

Kosten vrijwilligers €             4.679,05 Sponsoring €                277,67 

Exploitatie inloophuis €             4.054,27 Restitutie premie werknemer €                157,96 

Totaal €           10.103,68   €             3.435,63 


