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Voorwoord door de voorzitter: 

Het aantal bezoekers/gasten aan Inloophuis Helianthus is ook in 2017 weer aanzienlijk 

gegroeid. We zijn hier erg trots op. Tegelijkertijd ervaren we hierdoor een toenemende druk 

op de vrijwilligers en de andere medewerksters die zich bezighouden met het dagelijkse 

reilen en zeilen van het Inloophuis Helianthus. Meer gasten betekent meer dagelijks werk en 

meer organisatorische werkzaamheden. 

Bovendien worden ook op andere gebieden nieuwe eisen gesteld. Denk hierbij onder andere 

aan een uitgebreidere registratie die van ons wordt gevraagd door de landelijke vereniging 

IPSO met daarbij de aangescherpte privacybescherming van de gegevens van onze gasten. 

Dit vraagt extra tijd en deskundigheid van de medewerksters die zorgdragen voor de 

administratie en verantwoording van de organisatie. 

Een ander belangrijk aandachtspunt in het afgelopen jaar was onze zorg betreffende de 

financiering van het Inloophuis Helianthus op middellange termijn. De vertegenwoordigers 

van de ‘De Hans den Ouden Marathon’ onze vaste en ruimhartige sponsor gedurende de 

jaren 2015, 2016 en 2017 hebben bij hun toezegging in 2014 reeds aangegeven dat zij de 

sponsoring van Inloophuis Helianthus na deze 3 jaar, te weten per 1 januari 2018, niet 

zouden voortzetten. Dit was voor het bestuur van Inloophuis Helianthus de directe aanleiding 

om eind 2016 reeds met de politiek verantwoordelijken van de gemeente Dordrecht en de 

Drechtsteden in gesprek te gaan met het doel een basissubsidie te verkrijgen vanaf 1 januari 

2018. Na veel gesprekken met bestuurders en vertegenwoordigers van diverse politieke 

partijen en door de steun van de gemeenteraad in Dordrecht is ons voor het jaar 2018 door 

de gemeente Dordrecht een eenmalige subsidie toegekend. Dit biedt ons in ieder geval 

zekerheid omtrent ons voortbestaan in 2018 en het biedt ons tevens de ruimte om ons vanaf 

nu vooral te richten op het verkrijgen van een structurele financiering op de langere termijn.  

Graag bedank ik namens het gehele bestuur alle medewerkers, sponsors, ambassadeurs en 

iedereen die Inloophuis Helianthus het afgelopen jaar financieel of anderszins hebben 

gesteund. 

Het was een mooi jaar, hopelijk is dit voor iedereen een stimulans om Inloophuis Helianthus 

ook in 2018 weer te steunen.  

Mary Ruisch, voorzitter      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Overzicht van werkzaamheden ten behoeve van Inloophuis 

Helianthus: 

In 2017 hebben 40 vrijwilligers zich ingezet voor het Inloophuis Helianthus. De zorg werd 

door hen op diverse manieren geleverd. Er werden ontspanningsactiviteiten aangeboden 

zoals yoga, massage en zang. Verder zijn er lichamelijke activiteiten georganiseerd zoals 

Qigong/Tai Chi, Jeu des boules en stadswandelingen. Ook werden er creatieve activiteiten 

georganiseerd zoals bijvoorbeeld schilderen, haken en bloemschikken. Buiten deze 

activiteiten is er maandelijks lotgenotencontact door Prostaatkanker Stichting en werden 

diverse informatiekramen bemenst bij evenementen. Op 21 april is er voor de gasten een 

verwendag georganiseerd. 

Een groot deel van de vrijwilligers onderhouden als gastvrouwen- en heren en 

programmabegeleiders het directe contact met de gasten. De overige vrijwilligers zijn 

werkzaam binnen de ondersteunende diensten. Alle personen die verbonden zijn aan het 

Inloophuis Helianthus doen dit op vrijwillige basis en onbetaald, ook het bestuur is volledig 

onbezoldigd. 

Het jaar 2017 kende opnieuw een opgaande lijn in bezoekersaantallen. In de regio 

Drechtsteden krijgen per jaar 2.500 mensen de diagnose kanker. Steeds meer mensen die 

getroffen worden door kanker weten de weg naar het Inloophuis Helianthus te vinden. In 

2015 werden rond de 500 bezoeken afgelegd aan het Inloophuis Helianthus en in 2016 

1.600. Dit aantal is in 2017 gestegen naar 2.200. Dit geeft aan dat het Inloophuis Helianthus 

voor steeds meer mensen een plek wordt waar ze zich prettig voelen en hun verhaal kunnen 

delen. Dat onze organisatie steeds bekender wordt bij de doelgroep stemt tevreden. 

De samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft zich 

ook in 2017 positief voortgezet. De informatieavonden die worden verzorgd door 

professionals uit het ziekenhuis worden als waardevol ervaren door de toehoorders. De 

meeste van hen ervaren het krijgen van voorlichting met betrekking tot hun ziekte buiten de 

muren van het ziekenhuis als minder belastend. De rol van het Inloophuis Helianthus als 

faciliterende organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de 

Roparun. 

Tevens ondersteunt het Albert Schweitzer ziekenhuis het Inloophuis Helianthus jaarlijks met 

een geldelijke bijdrage waardoor we in staat zijn extra activiteiten voor zowel onze gasten als 

onze vrijwilligers te organiseren. 

In het Albert Schweitzer ziekenhuis worden verpleegkundigen opgeleid tot specialistisch 

verpleegkundige oncologie. Tijdens deze opleiding wordt de mogelijkheid geboden kennis op 

te doen bij externe organisaties gericht op zorg voor de oncologische patiënt. Ook Inloophuis 

Helianthus participeert hierin en biedt verpleegkundigen in opleiding meeloopdagen aan in 

het inloophuis. 

 

Eén van de belangrijke taken van het bestuur is het werven van fondsen. Hiervoor zijn vele 

sponsoren benaderd, vaak met een positief resultaat. Ook is het bestuur in gesprek gegaan 



 

met de regiogemeenten met het doel vanaf 2018 op basis van de WMO structurele 

financiering te verkrijgen. Hiervoor is in het najaar van 2016 een presentatie gehouden bij de 

Drechtraad.  Deze discussie is in 2017 verder gevoerd. Binnen de Drechtraad was men van 

mening dat de financiering van het Inloophuis Helianthus thuishoort in de gemeente waar het 

Inloophuis is gevestigd, in ons geval dus in Dordrecht. Na vele gesprekken met de politiek 

verantwoordelijken is in het najaar van 2017 tijdens de gemeenteraadsvergadering van de 

gemeente Dordrecht door alle politieke partijen ingestemd met een motie om Inloophuis 

Helianthus met ingang van 1 januari 2018 te subsidiëren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 

een eenmalige subsidie voor het jaar 2018. 

  

In februari hebben wij via de Rotary Johan de Witt Ter 

Merwe uit Dordrecht een bedrag van € 5.000,00 ontvangen welke wij mochten besteden aan 

geluidsapparatuur. Dit bedrag is door hen ingezameld via de Oscar Gala-avond in Cinema 

the Movies uit Dordrecht en tijdens deze avond aan onze bestuursvoorzitter overhandigd. 

Met hulp van de geluidstechnicus van bioscoop the Movies is hiervoor een smartboard met 

beamer en boxen aangekocht welk onder andere gebruikt worden tijdens de 

informatieavonden en voorstellingen in het Inloophuis Helianthus. 

 

Sint Clara 
Verder hebben we een bedrag mogen ontvangen van Stichting St. Clara uit 
Rotterdam waarvoor we een prachtige multifunctionele ruimte hebben kunnen 
inrichten, bedoeld voor onder meer lotgenotencontacten. Het is een kleinere 
intiemere ruimte die hiervoor zeer geschikt is. Het wordt als zeer prettig ervaren. 

 

 

In juni 2017 heeft in Papendrecht voor de tweede keer de 

Samenloop voor Hoop plaatsgevonden, een evenement 

georganiseerd door de plaatselijke KWF-afdeling. Dit is een 24-

uurs wandelmarathon in estafette vorm waarbij de wandelteams 

worden gesponsord. Eromheen vinden allerlei activiteiten 

(braderie, verlotingen, etcetera) plaats waarvan de opbrengst ten 

goede komt aan het KWF. Ook het Inloophuis Helianthus was 

aanwezig met een tent waarin allerlei activiteiten werden aangeboden aan mensen die 

eerder waren getroffen door kanker en deze ziekte hebben overleefd. Zij waren deze dag 

onze ‘eregasten’. Een deel (10%) van de totaalopbrengst van de Samenloop voor Hoop komt 

ten goede aan het Inloophuis Helianthus. In september hebben wij van de voorzitter van het 

organiserend comité € 6.731,00 ontvangen.  

 

 

 



 

 

Leden bestuur Inloophuis Helianthus 

Mw. M.C. Ruisch   voorzitter 

Dhr. J. Trapman   penningmeester 

Mw. M.H. Kemmeren   lid/coördinator - dagelijkse leiding Inloophuis 

Dhr. A. van Hooren   lid 

Mw. A.M. Coster-van den Broek lid 

 

Overzicht PR Activiteiten 2017 Inloophuis Helianthus    

 

Januari - december Facebook  Maandelijkse activiteiten, nieuwsberichten e.d. 

Januari - december Website  Maandelijkse activiteiten, nieuwsberichten e.d. 

Januari - december Dordt Centraal Maandelijkse advertentie 1/8 pagina activiteiten 

 

4 januari 2017  Stem van Dordt Artikel Inloophuis Helianthus “Dordtenaar van de 

      week”. Marian K. Trots op Inloophuis Helianthus 

2 februari 2017 Cascade Zwijndrecht Open Coffee Drechtsteden 

      Pitch door Jan Trapman 

15 februari 2017 Dordt Centraal Hele pagina advertentie/redactie 

      Samenloop voor Hoop 

25 februari 2017 Oscar Gala  Uitreiking Cheque Rotary 

   CineDordt  Johan de Witt ter Merwe 

      Cinema the Movies € 5.000,00 

29 februari 2017 Dordt Centraal Opdracht voor drukwerk nieuwe/aangepaste 

      folder. Oplage 2.500 ex. 

 Dordt Centraal Redactie Verwendag door Monique van Westen 

20 april 2017 Netwerkbijeenkomst Infostand Inloophuis Helianthus; Jan Trapman 

 Zorgvernieuwing 

21 april 2017  Inloophuis Verwendag/meet and greet 

  Helianthus 

Mei 2017 Uitg. Drechtsteden Interview Marian Kemmeren 

 Business Eervolle vermelding Innovation Award ZHZ  

1 juni 2017  Inloophuis Info avond Samenloop voor Hoop 

      Helianthus Redactioneel stuk door Monique van Westen 

14 juni   Innovation Award Vertoning film Inloophuis Helianthus 

ZHZ tijdens uitreiking Award  



 

26 augustus 2017 City Swim Info kraam Inloophuis Helianthus 

23 september 2017 Kom erbij Festival Info kraam Inloophuis Helianthus; Jan Trapman 

 Sliedrecht  

1 november 2017 Stem van Dordt Redactioneel stuk door Ferry Visser 

 online “Zingen maakt blij” 

1 november 2017 Dordt Centraal Redactioneel stuk Uitreiking cheque 

 online Samenloop voor Hoop 

3 november 2017 Dordt Centraal Redactioneel stuk Uitreiking cheque 

 Vrijdag editie Samenloop voor Hoop 

4 november 2017 Studio de Witt Interview met Mary Ruisch  

  Inloophuis Helianthus goed benoemd 

6 november 2017 Algemeen Dagblad/ Redactie algemeen stuk 

 de Dordtenaar “Huilen kunnen we altijd nog” 

December 2017 Plusser/DC Redactie, hele pagina 

  Algemeen stuk Inloophuis Helianthus 

 

Overzicht financiën: 

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 24.025,85.  
Dit bijzonder mooie financiële resultaat is onder andere behaald door verhuur van 
ruimten in het Inloophuis Helianthus en door de bijdragen van een aantal donateurs en 
sponsors. De huisvestingskosten zijn de grootste uitgavenposten. In het jaar 2017 is er 
relatief veel geld besteed aan P.R. en de accommodatie, om respectievelijk de 
naamsbekendheid en de uitstraling van Inloophuis Helianthus te vergroten.  
 
In 2017 zijn er sponsorbijdragen ontvangen voor een totaalbedrag van € 42.993,31, 
waarvan een aanzienlijk deel werd gedoneerd door de Stichting Hans den Ouden 
Marathon (24.921,00). 
Verder zijn onder meer donaties ontvangen van:  
- KWF/Samenloop voor Hoop Papendrecht  

- Oscar Gala/Rotary Johan de Witt Ter Merwe - Dordrecht 

- Stichting St. Clara - Rotterdam  

- Albert Schweitzer ziekenhuis - Dordrecht 

- Supermarkt ’t Lam - Dordrecht 

- Van den Hout Koffie – Dordrecht 

- Diaconie Hervormde Kerk - Zwijndrecht 

 



 

     
 

 

 

Stichting Inloophuis Dordrecht, Inloophuis Helianthus

Resultaten 2017
Uitgaven Inkomsten

begroting begroting

Huisvestingskosten Huur -14.789,92 -14.400,00         Sponsoring (9) 42.993,31  27.500,00        

Energie/water/ICT (1) -9.004,54    -8.300,00            opbrengst verhuur (10) 18.783,10  10.000,00  

rente bijschrijving 154,85        -               

Bestuurskosten diversen (2) -3.737,99    -3.500,00            

reiskosten (3) -1.100,87    -1.000,00            

bank/verz.kosten -557,95       -760,00                 

Organisatiekosten Inrichtingskosten (4) -2.291,19    -2.500,00            

PR website/druk/krant (5) -4.043,06    -4.000,00            

gadgets -                

Activiteitenkosten exploitatie (6) -3.418,43    -1.040,00            

activiteiten (7) -57,97          -2.000,00            opbrengst activiteiten (7) 3.249,08     -               

Afschrijvingen afschrijvingen (8) -2.152,57    

-41.154,49 -37.500,00         65.180,34  37.500,00        

Resultaat 2017 24.025,85  

B A L A N  S
Activa Passiva

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016

Computers -               340,39        Vooruitontvangen huur jan-2018 703,00        373,00          

Keuken 1.609,30     2.528,90     

kl. Ontmoetingsruimte 5.055,60     

Geluidsinstallatie 2.977,58     Voorziening 1 jr. exploitatie 25.000,00  24.921,00    

Vorderingen

HdO Muziekmarathon -               24.921,00  Vrij vermogen 46.290,61  47.758,76    

rente 154,85        

Bankrekening 3.150,99     2.898,02     

Spaarrekening 59.150,00  42.150,30  

Kas 50,15           59,30           

71.993,62  73.052,76  71.993,62  73.052,76    



 

 

 

Ontvangen giften en donaties

Hans den Ouden Marathon HdOM 24.921,00   niet geoormerkt

Van Den Hout Koffie 250,00         sponsoring advertentie SLvH Papendrecht

Rotary Johan de Witt ter Merwe / Oscar Gala 5.000,00     geluidsinstallatie

Supermarkt 't Lam 250,00         zaterdag lunches

KWF - SamenLoop voor Hoop P'drecht 6.731,01     niet geoormerkt

Diaconie Hervormde Kerk Zwijndrecht 273,80         niet geoormerkt

divers 67,50           niet geoormerkt

Stichting St. Clara 3.000,00     kelder / kleine ontmoetingsruimte

Albert Schweitzer ziekenhuis 2.500,00     niet geoormerkt


