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1. VOORWOORD 
 

Met een dubbel gevoel bieden wij u hierbij het jaarverslag 2020 aan van Stichting inloophuis 

De Boei Goeree-Overflakkee. 

 

Inloophuis de Boei biedt aan mensen met kanker, hun dierbaren en mensen die kanker 

gehad hebben, een plek om op verhaal te komen, een veilige plaats om hun verhaal kwijt te 

kunnen, een warm onthaal, een luisterend oor in een ongedwongen en gezellige sfeer. De 

gastvrouwen zorgen ervoor dat de gasten allen voldoende aandacht krijgen en zich thuis 

voelen. Het is genoegzaam bekend hoe groot de psychosociale impact van kanker is op een 

mens en de Boei reikt een helpende hand om het leven weer op te pakken. De tweede en 

vierde dinsdag in de maand is ons inloophuis geopend in De Overkant in Ouddorp. ’s 

Morgens wordt vanaf 10.00 uur koffie of thee geschonken, ’s middags is er een activiteit. 

 

Echter………….. 

 

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door een wereldwijde pandemie met een griepvirus, Covid- 

19, corona. 

 

Dit leidde in Nederland tot meerdere zgn. lock-downs, wat ertoe leidde dat het 

maatschappelijke leven haast tot stilstand kwam. Dit kon niet voorbijgaan aan het 

inloophuis. Voor de veiligheid van gasten en gastvrouwen moest vanaf het begin  van de 

besmettingen de Overkant voor de gasten van de Boei gesloten blijven. Dit gold vanaf maart. 

En dat, terwijl dit ons jubileumjaar was, waarin uitgebreid stilgestaan zou worden bij het 20 

jarig bestaanm van de Boei.  De geplande activiteiten waaronder een verwendag en het 

toneelstuk moesten afgelast worden, helaas. 

Afscheid 
 

Op 16 januari namen de gastvrouwen, het bestuur van de Boei en het bestuur van de Vrienden 

van de Boei afscheid van de coördinatoren Marjanne Fleuren en Yonne Mous. Deze avond, 

waarbij tapas genuttigd werden, stond ook in het teken van “verbroedering”, een mooi 

moment om de gastvrouwen en diverse bestuursleden tot elkaar te brengen. Als 

afscheidscadeau kreeg Marjanne een beeldje dat “geborgenheid” uitstraalt en Yonne een 

beeldje dat “belangstelling” uitstraalt. Precies datgene wat de Boei wil uitstralen. 
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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.  

 

Mede ten gevolge van de Corona maatregelen is deze subsidie in verband met de aangepaste 

activiteiten met 75% verlaagd. 

Activiteiten 
 

Zoals genoemd zijn alle activiteiten vanaf maart 2020 gestopt. Alle voorbereidingen – ook die  

voor het jubileum  - zijn stil komen te liggen. De activiteiten in januari en februari hebben 

doorgang kunnen vinden. 

 

14 januari trapten we af met een gezamenlijke lunch, die goed bezocht werd. 

 

28 januari werd een lezing gehouden over rouwverwerking, verzorgd door huisarts n.p. Ton 

Janssen. Ook hier was de belangstelling ruim en de discussie levendig. 

 

4 februari was het wereldkankerdag en de gastvrouwen, Yonne en de voorzitter van het 

bestuur deelden rozen uit in het ziekenhuis in Dirksland. Dit werd zeer op prijs gesteld, de 

rozen zijn gesponsord door Bloem en Groen te Ouddorp. Dit had ook ten doel de bekendheid 

van ons inloophuis te vergroten. Het was opvallend hoe vaak we van de mensen hoorden: 

”Kanker, ja daar weet ik alles van in mijn omgeving”. Tijdens deze dag waren ook leden van 

“Carmen”aanwezig. Dit is een club mensen die jaarlijks een fietstocht houdt  om onderzoek 

naar hersentumoren te sponsoren en nog een kankergerelateerd doel. Dat was in 2019 het 

inloophuis. Het was een mooi persmoment dat wereldkankerdag, Carmen en de Boei 

bekendheid gaf. 

 

11 februari  werd door Belletrix van Wingerden een les yoga gehouden om vrijblijvend kennis 

te maken met deze therapeutische bewegingsleer. 
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25 februari werden, onder de bezielende leiding van één van de gasten, creatieve 

wenskaarten gemaakt. Uit ervaring blijkt dat samen bezig zijn de tongen los maakt en menig 

gesprek  ook tussen de gasten onderling zo tot stand komt. 

 

En toen werd het stil………… 

 

De gastvrouwen vergaderden op 20 januari en op 19 augustus. Op deze laatste vergadering 

werd geregeld dat onze gasten een kaart zouden krijgen om hen in deze moeilijke 

“coronatijden” een hart onder de riem te steken. De gastvrouwen konden ook door gasten 

gebeld of ge-appt worden, hetgeen ook af en toe geschiedde. Met Kerstmis ging een 

Kerstgroet uit. 

Het bestuur moest op zoek naar een nieuwe penningmeester omdat Tonny Kasteleijn aangaf 

na 11 jaar ermee op te willen houden. We vonden in Jan Verhage gelukkig een goede 

opvolger.  

Tevens zochten we een nieuwe coördinator. Deze diende zich in november aan en treedt in 

januari 2021 in functie, Wim Schoordijk. Het bestuur is erg blij dat deze twee functies weer 

vervuld zijn. 

Dit betekent dat alle vactaures weer ingevuld zijn.  

We kijken uit naar 2021 in de hoop dat langzamerhand de Boei weer van het slot kan. 

Inmiddels zijn is het anticiperen hierop in volle gang. De bijeenkomsten van het Bestuur en 

de Vrienden Van vinden digitaal plaats. We willen elkaar zo blijven ontmoeten en elkaar 

blijven inspireren, zodanig dat wanneer we weer ‘open’ mogen gelijk uit de startblokken 

kunnen komen.  

 

De overkoepelende organisatie van inloophuizen IPSO heeft in 2020 niet stilgezeten en bij 

gebrek aan coördinator heeft de voorzitter diverse webinars over allerlei onderwerpen 

gevolgd. 

 

Namens het bestuur, 

 

Mevr. J.D. van Dongen- van Kolfschoten - voorzitter 
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3. VRIENDEN VAN INLOOPHUIS DE BOEI   

Vrienden Van in 2020 
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 2020 
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 2020 Vrienden van Stichting De Boei 
 

Datum Omschrijving Bijdrag
e St. 

PR 
koste
n 

Diverse 
debet 

D 
Sparen 

CR 
Sparen 

Donaties Fundraising Opmerkingen 

01-01-20 Rente 
spaarrekening 

        
2,00 

      

03-01-19 Bankkosten           11,60        
 

04-02-19 Bankkosten   11,60      

10-02-20 Stichting 
Vrienden van 
Carmen 

     
5.000,-  

 
Donatie 
Vrienden van 
Carmen 

13-02-20 Overboeking 
inloophuis 

5.000,-    
 

      
 

03-03-20 Bankkosten 
  

11,59 
 

 
     

02-04-20 Bankkosten            11,60        

05-05-20 Bankkosten              9,94      

02-06-20 Bankkosten     9,95       

01-07-20 SKG Diac Herv 
Gem      

163,25 
 

Herv. Gem. 
M'harnis 
Exodus 

02-07-20 Bankkosten   9,94      

            

 TRANSPORT 5.000,- 0,00 76,22 0,00 2,00, 5.163,25 0,00  

04-08-20 Bankkosten              9,94       

24-08-20 Beheersmij 
Visser 

         
100,00 

 
Jaarlijkse 
bijdrage 

02-09-20 Bankkosten   9,95        

02-10-20 Bankkosten             9,97      

03-11-20 Bankkosten   9,95      

01-12-20 Mw. N.G. van 
der Kamp 

    
 

  
25,00 

 
Jaarlijkse 
bijdrage 

30-12-20 St. tot Beheer en 
exploitatie 

          
    3.710,- 

  
Eenmalige 
donatie 

 TRANSPORT 5.000,- 0,00 125,98 0,00 2,00, 8.998,25 0,00  

          

          

  TOTALEN 5.000,- 0,00 125,98       0,00 2,00 8.998,25 0,00   

          

 

Rekeningen Saldo 01-01-2020 Saldo 31-12-2019 

Saldo NL80 RABO 0314.1634.76 - RC € 813,44 € 4.685,71 

Saldo NL46 RABO 3491.5308.14 € 18.916,94 € 18.918,94 
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4. Financieel Jaaroverzicht 2020 De Boei 
 

 
 

Datum Omschrijving 
Bestuurskost
en 

Subsidie Sponsoring 
Vrijwillig
ers 

Inloophuis Overl. post 

01-01-20 Kosten Rabo dec. 2019 - 12,95         

02-01-20 
Subsidie gemeente 
Goeree Overflakkee 

  2000,00         

16-01-20 Contributie IPSO 2020  - 200,00           

16-01-20 Afscheid coördinatoren  - 592,10       

01-02-20 Kosten Rabo jan. 2020 - 12,95       

13-02-20 
Bijdrage St. Vrienden Van 
De Boei 

  5.000,00     

14-02-20 
Rozen wereldkankerdag 
Bloemcentrum OD 

-274,90          

14-02-20 
Yogales inloophuis 
B.v.Wingerden 

      -48,40   

01-03-20 
Kosten afscheidscadeaus 
Yonne en Marianne 

 -99,00          

01-03-20 
Cadeaubonnen 
vrijwilligers  

     151,50    

01-03-20 
Ass. De Vogel Verzekering 
Aansprakelijkheid  

 -71,69          

01-03-20 Kosten Rabo feb. 2020         - 12,95           

01-04-20 Kosten Rabo mrt. 2020 - 12,90          

01-05-20 Kosten Rabo apr. 2020 -13,00         

01-06-20 Kosten Rabo mei 2020 -12,89         

03-06-20 
Koole Media advertentie 
nw coördinator 

-221,75           

03-06-20 Bloemen ziekte Joost -25,00           

05-06-20 
Huur Overkant 1e hlfjr 
2020 

        -650,00   

01-07-20 Kosten Rabo juni 2020 -13,00        

03-07-20 2x lezing EMDE coaching     -150,00   

03-07-20  
Ass. De Vogel verz. 
Verkeersdeelnemers 

-122,51       

01-08-20 Kosten Rabo  juli 2020 -12,95      

01-09-20 Kosten Rabo aug.  2020 -12,94      

01-10-20 Kosten Rabo sept. 2020 -12,95      

10-10-20 Kosten Nicolet taxidienst     -51,30    

10-10-20 
‘Hostingkosten DINK 
website 09/20 -  08/21 

-387,20        

29-10-20 Bloemen ziekte Ria -23,75      

01-11-20 Kosten Rabo okt.2020 -12,95      

01-12 Kosten Rabo nov.2020 -12,95      

  Totaal -2.173,28 2.000,00 5.000,00 -202,80 -848,40 0,00 
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Rekeningen Saldo 01-01-2020 Saldo 31-12-2020 

Saldo NL13 RABO 01574.72.337 € 105,07 € 3.880,59 

Saldo NL55 RABO 3289.694.119 € 86,95 € 86,96  

 
Totaal betaald in 2020:   € 3.224,48 
Totaal ontvangen in 2020:   € 7.000,00 
Verschil             + € 3.775,52 
     

 Uitgaven 2020 Inkomsten 2020  

Bestuurskosten € 2.173,28 Subsidie € 2.000,00 

Kosten vrijwilligers € 202,80 Sponsoring € 0,00 

Exploitatie inloophuis € 848,40 Stichting Vrienden Van €              5.000,00 

Totaal €             3.224,48  €              7.000,00 
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In 2020 hebben we weer subsidie mogen ontvangen van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
Van IPSO werd dit jaar geen subsidie ontvangen.  

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 2020 niet kon worden aangevuld uit eigen 
middelen. 

De huurkosten van het inloophuis bedroegen in 2020 slechts € 650,00 voor De Overkant. 
Alleen de werkelijke kosten zijn in rekening gebracht. Vanaf de eerste lock down vanwege 
Corona zijn er geen inloopdagen meer geweest i.v.m. de te grote risico’s voor de gezondheid 
van de gasten. 

Er is in 2020 geen maximale (belastingvrije) vrijwilligersbijdrage betaald, omdat de vacature 
van coördinator niet kon worden ingevuld. De Boei is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen 
betaalde krachten in dienst.  

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 is daarom wederom een subsidieaanvraag 
ingediend bij de gemeente Goeree-Overflakkee. 

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 in ruste 

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

Mevr. G. De Kooning-Hommes  Oud-burgemeester van Middelharnis 
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7. SPONSOREN EN DONATEURS 
 

• Stichting Vrienden van Carmen 

• Hervormde Exoduskerk Sommelsdijk 

• Beheermaatschappij Visser 

• St. tot Beheer en exploitatie  

• En andere particuliere en anonieme donaties. 

 


