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1. VOORWOORD
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,
lezing of workshop.
Net als het jaar 2020 werd 2021 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 af en
aan de Overkant voor de gasten van de Boei gesloten blijven. In 2020 waren feestelijkheden
voor ons jubileumjaar niet doorgegaan, in 2021 was er nog steeds geen mogelijkheid dit in
te halen. De geplande verwendag en het toneelstuk moesten weer afgelast worden, helaas.
WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR
Het bestuur heeft vergaderd op: 3 februari, 24 maart, 11 mei, 29 juni, 18 augustus, 27
oktober, 8 december. Alle vergaderingen waren samen met de Vrienden van de Boei
Goeree-Overflakkee en bijgewoond door de coördinator Wim Schoordijk.
De meeste vergaderingen gingen via online verbinding. Dit werd niet erg gewaardeerd door
de bestuursleden maar we moesten roeien met de riemen die we hadden. Dank aan Ruud
Kraaijeveld en Iris Goedegebuur voor het mogelijk maken van de verbinding via Zoom.
Andere activiteiten van het bestuur:
Tonny Kasteleijn is gestopt als penningmeester en ontving van ons op 5 februari een
cadeautje als herinnering.
Op 9 juni werd ons inloophuis bezocht door Evelien van der Werff. Zij fietst langs alle
inloophuizen om aandacht te vragen voor onze centra. Gelukkig is het op die dag goed weer
en kunnen we haar feestelijk ontvangen. Een kraal met ons logo wordt aan haar
herinneringsketting geregen.
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Omdat Alize Mulder heeft aangegeven dat ze door andere drukke werkzaamheden ons als
gastvrouw gaat verlaten per september, organiseren de twee andere gastvrouwen en de
voorzitter van het bestuur op 23 september een High Tea voor haar en haar partner bij Jane
van Dongen thuis. Veel dank aan Alize voor haar jarenlange inzet!
De overkoepelende organisatie Instellingen Psychosociale Oncologie (IPSO) is in 2021 actief
gebleven, merendeels met online sessies. Ons bestuur heeft geparticipeerd in twee
Algemene Leden Vergaderingen op 14 januari en 24 november en deelgenomen aan
webinars (online) op 10 mei 16 september. Verder is de coördinator ook aan de slag gegaan
met IPSO en collega-coördinatoren (zie zijn verslag).
4 februari was het wereldkankerdag en traditiegetrouw hebben we bloemen naar het
ziekenhuis in Dirksland gebracht voor patiënten en verpleegkundigen. Helaas konden we
vanwege corona-maatregelen dit jaar de bloemen niet uitdelen aan bezoekers en dus ook
niet het gesprek aangaan.

Namens het bestuur,
Mevr. J.D. van Dongen- van Kolfschoten - voorzitter
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2. Verslag van de coördinator
In het jaar 2021 zijn onze activiteiten zeer beperkt gebleven:
Januari tot en met juni is het Inloophuis op één activiteit na niet open geweest:
Ontvangst op 9 juni van Evelien van der Werff die op de e-bike alle 75 Inloophuizen in het land
is langs gefietst om aandacht te vragen voor alle activiteiten van de inloophuizen en het
promoten van het KWF.
De beknopte agenda zag er als volgt uit:
04.02.2021: 75 Fraaie rozen afgeleverd bij het Van Weel Bethesda ziekenhuis voor
Wereldkankerdag.
14.09.2021: Heropening na bijna 1,5 jaar dicht te zijn geweest. Alleen gezellig samenzijn.
28.09.2021: Emmy Lingen van het Centrum voor Levensvragen ZHE
12.10.2021: Marieke Breunesse van de Borstkankervereniging Nederland over de kwaliteit
van leven met en na borstkanker.
26.10.2021: Annelies Taale, workshop macramé
09.11.2021: Annette Offereins (Hip Keramiek) met een workshop klei boetseren
23.11.2021: Workshop bloemschikken door onze gastvrouw Dineke van Katwijk.
Daarna opnieuw in lockdown tot 8 februari 2022.
Verder heb ik meerdere zoom sessies met IPSO gehad waaronder:
IPSO Community met uitleg over de testomgeving waar wij onze gasten en activiteiten in
moeten gaan zetten. (AVG proof!)
IPSO Regio overleg wat globaal 2 maandelijks plaatsvindt.
Verder heeft IPSO activiteiten ontplooid op het gebied van fondsenwerving; deze info heb ik
doorgezet naar “de Vrienden van”.
Tot slot hebben we weer contact met inloophuis Entrada in Abbenbroek, de coördinatoren
van dit huis zijn al bij ons bezoek geweest en wij gaan daar in 2022 op bezoek en bekijken of
we activiteiten kunnen uitwisselen, combineren etc.
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3. Financieel Jaaroverzicht 2021 De Boei
Jaaroverzicht Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 2021

Datum

Omschrijving

Bestuurskosten

01-01-21
11-01-21
11-01-21
11-01-21
13-01-21
19-01-21
25-01-21
01-02-21
10-02-21
01-03-21
01-04-21
01-04-21
01-04-21
01-05-21
10-05-21
14-05-21
19-05-21
01-06-21
15-06-21
22-06-21
01-07-21
15-07-21
01-08-21
08-08-21
16-08-21
16-08-21
18-08-21
01-09-21
14-09-21
15-9-2021
20-9-2021
20-9-2021
9-10-2021
9-10-2021
14-10-2021
18-10-2021
23-10-2021
28-10-2021
1-11-2021
1-11-2021

Kosten Rabobank dec. 2020
ontvangen gift
onkosten kerstkaartenactie
Ass. De Vogel verz. Aansprakelijkheid bedrijven
IPSO contributie 2021
Subsidie gemeente GO 2021/verr.2020
Greengift Klavertje 4 wereldkankerdag
Kosten Rabobank januari 2021
Kosten bloemen Y. Mous wereldkanderdag
Kosten Rabobank februari 2021
Afscheid Tonnie Kastelein
Aanschaf Laptop Wim Schoordijk
Kosten Rabobank maart 2021
Kosten Rabobank april 2021
Km kosten Y. Mous
Telefoonkosten KPN mobiel
Kosten bloemen Ria Lagendijk
Kosten Rabobank mei 2021
Telefoonkosten KPN mobiel
Kosten Y. Mous taart en cupcakes
Kosten Rabobank juni 2021
Telefoonkosten KPN mobiel
Kosten Rabobank juli 2021
Kosten laptop heart en hands
ICT kosten
Telefoonkosten KPN mobiel
Verzekeringen De Vogel
Kosten Rabobank augustus 2021
ICT kosten
Telefoonkosten KPN mobiel
Kosten Dink domeinnaam registratie
Kosten D. Van Katwijk
Kosten Rabobank september 2021
Kosten Heart en Hands ict werkzaamheden
ICT kosten
Telefoonkosten KPN mobiel
Schenking echtpaar i.v.m. jubileum
A. Taale kosten macramemiddag
Aanschaf tasjes via KWF
Porti kosten inzake aanschaf tasjes via KWF
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€

Subsidie

Sponsoring

Vrijwilligers

Inloophuis

-12,93
€ 100,00
€ -17,20

€
€

-71,69
-200,00
€ 500,00
€ -95,00

€

-13,45
€ -56,00

€

-13,45

€
€
€

-814,99
-13,45
-13,45

€

€

-220,00

€
€
€

-28,31
-66,42
-22,00

€

-21,06

-13,45
€ -60,00

€

-13,45

€
€
€

-13,45
-89,54
-12,71

€
€
€

-122,51
-13,45
-12,71

€

-24,20

€
€
€

-13,45
-37,36
-12,71

€

-21,06

€

-21,06

€

-21,06

€

-36,03

€

-21,31

€ 500,00
€ -96,00
€
€

-247,90
-6,75
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1-11-2021
16-11-2021
16-11-2021
23-11-2021
1-12-2021
2-12-2021
14-12-2021
16-12-2021
21-12-2021
30-12-2021
30-12-2021

Kosten Rabobank oktober 2021
Telefoonkosten KPN mobiel
ICT kosten
Bijdrage Rabo Clubsupport 2021
Kosten Rabobank november 2021
Huur De Overkant 2021
ICT kosten
Telefoonkosten KPN mobiel
Fiscale vrijwilligers bijdrage 2021 W.P. Schoordijk
Afscheid Alize, kosten High Tea
Ontvangen van St. Vrienden van de Boei

€

-13,45

€

-12,71

€
€
€

-13,45
-880,00
-12,71

€
€ 592,35

€
-21,31
€ -1.800,00
€
-10,50
€ 5.000,00

€

-2.719,37

Bestuurskosten

€ 500,00

€ 6.192,35

Subsidie

Sponsoring

Totaal
01-01-21 Saldo bankrekeningnummer 1574.72.337
31-12-21 Saldo bankrekeningnummer 1574.72.337
groei saldo
01-01-20 Saldo bankrekeningnummer 3289.694.119
31-12-21 Saldo bankrekeningnummer 3289.694.119

€ 3.880,59
€ 5.197,94
€ 1.317,35
€ 86,95
€ 86,96
€
0,01

Uitgegeven
in 2021
Ontvangen
in 2021
Verschil
positief:

€ 5.375,00
€ 6.692,35
€ 1.317,35
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-21,31

€ -2.331,43
Vrijwilligers

€ -324,20
Inloophuis
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4. BESTUURSSAMENSTELLING
Eind december bestaat het bestuur uit:
Mevr. J.D. van Dongen- van Kolfschoten
Mevr. H.G. Lagendijk- Harkink
Dhr. R.C. Kraaijeveld
Dhr. J.A. Verhage
Mevr. A. Roks
Dhr. J.H. van der Pol

-

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

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

Internist/oncoloog in ruste
Oud-burgemeester van Tholen
Oud-burgemeester van Middelharnis
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