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Voorwoord 

Dit is het 1
e
 jaarverslag van Stichting Inloophuis Dordrecht, opgericht op 11 december 2013. 

In 2013 kwamen een aantal initiatiefnemers bijeen, die allen van mening waren dat er in de regio 

Dordrecht behoefte was aan een ontmoetingsplaats waar mensen met kanker wen hun naasten 

welkom zijn. 

De directie van het Albert Schweitzer ziekenhuis voelde die behoefte, maar kon uit haar middelen een 

dergelijke faciliteit niet financieren (deze dienstverlening wordt niet gedekt door zorgverzekeraars). 

Stichting Hans den Ouden Marathon, organisator van de Hans den Ouden Marathon nam medio 2013 

contact op met de afdeling communicatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zijn stichting, die al 

een aantal maal de opbrengsten van hun muziekmarathon gedoneerd hadden aan het Koninklijk 

Wilhelmina Fons (KWF) zocht naar een concreet doel en nam contact op met de afdeling 

communicatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis.  

Nagenoeg gelijktijdig waren een aantal vrijwilligers in behandeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis 

bereid een bijdrage te leveren in het opzetten van een inloophuis. 

Deze drie partijen kwamen in september 2013 bijeen, en er werd besloten een onafhankelijke stichting 

op te richting die als doel heeft een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten te realiseren 

voor het gehele werkgebied van het Albert Schweitzer ziekenhuis. 

 

Een bestuur werd gevormd. Zij kreeg de toezegging van Stichting Hans den Ouden Marathon dat de 

opbrengsten van de Muziekmarathon 2014 (30-31 oktober/1 november 2014) aan Stichting Inloophuis 

Dordrecht zou worden gedoneerd. 

Het inloophuis kreeg de naam Inloophuis Helianthus. Helianthus is de botanische naam voor de 

zonnebloem, en geeft aan de warmte en energie die hiervan uitgaat. 

In mei 2014 werd het pand aan Singel 28 te Dordrecht betrokken. In juni 2014 zijn de activiteiten 

gestart en werden de eerste gasten verwelkomd. 

Dordrecht, 16 juni 2015. 

Het bestuur biedt u hierbij aan jaarverslag 2014 aan: 

Jan Trapman, Addy van Hooren, Nelleke Scheurwater, Hermine Strop, Tineke Wieme 
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Missie en Visie 

Inloophuis Helianthus staat voor...  
... het bieden van een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. Door mensen met 
elkaar in contact te brengen, een luisterend oor te bieden, mensen te bemoedigen, te helpen 
ontspannen en om te zien naar de mensen met kanker en hun naasten en op deze manier iets toe te 
voegen aan hun leven.  
 
Wij willen... 
.. een huiselijke plek aan bieden in (het centrum van) Dordrecht 
.. een ontmoetingsplaats bieden dat laagdrempelig is  
.. toegankelijk zijn voor alle mensen met kanker zonder onderscheid te maken 
.. samenwerken met andere instellingen in de keten van zorg, nazorg van mensen met kanker 
.. beoordeeld worden als een zeer gastvrije instelling voor onze gasten 
.. een instelling zijn waar vrijwilligers gemotiveerd en met plezier gasten ontvangen 
.. het gewone leven weer een nieuwe dimensie geven 

Organisatie 

Het oprichtingsbestuur bestaat uit: 

Jan Trapman voorzitter/penningmeester 

Nelleke Scheurwater secretaris 

Tineke Wieme Vrijwilliger coördinator 

Irene Zirkzee Vrijwilliger coördinatie (afgetreden in december 2014) 

Addy van Hooren, contactpersoon Albert Schweitzer ziekenhuis 

Hemine Strop 

25 vrijwilligers ontvangen de gasten en begeleiden het lotgenotencontact en de dagelijkse activiteiten. 

Zij zijn allen in september/oktober 2014 opgeleid door trainers van de koepelorganisatie IPSO. 

Voor de coördinatie van de werkzaamheden wordt het bestuur bijgestaan door een Kerngroep van 4 

vrijwilligers. 

Stichting Inloophuis Dordrecht is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie IPSO, die de 

belangen behartigt van de inloophuizen in Nederland. 

Ook met KWF Kankerbestrijding zijn er de nodige contacten; zo stelde KWF Kankerbestrijding een 

startersubsidie beschikbaar. 

Bekende personen in de regio met verschillende expertise zijn gevraagd voor een Comité van 

Aanbeveling. Zij worden ingezet voor advies, klankbordgroep en ambassadeurs van Inloophuis 

Helianthus (bijlage 1). 

Dagelijkse gang van zaken 

Het eerste half jaar van 2014 worden alle voorbereidende werkzaamheden gedaan om een Inloophuis 

te realiseren. In juni 2014 opent Inloophuis Helianthus haar deuren voor mensen met kanker en hun 

naasten.  

Gasten zijn bij aanvang vier dagdelen in de week welkom. Naast een kop koffie, thee en een goed 

gesprek wordt een beperkt aantal activiteiten georganiseerd  

Eind 2014 worden de volgende activiteiten structureel aangeboden: 

 Yoga    Mindfulness    

 Gezonde voeding    Mandela-tekenen 

 Mannencafé   Wandelen 

 Consult verpleegkundige  Creatieve ontmoeting 
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Tijdens de openingstijden zijn er ten minste twee opgeleide vrijwilligers aanwezig om gasten te 

ontvangen. Ook zijn er deskundige docenten die genoemde activiteiten begeleiden. 

Gedurende de periode van half juni tot/met eind december 2014 zijn er in totaal 175 gasten 

ontvangen.  

PR en Communicatie 

In het eerste jaar zijn er regelmatig contacten met de lokale pers geweest. Naast artikelen en 

persberichten in de plaatselijk media zijn er aantal radio-interviews afgenomen. Daarnaast heeft 

Inloophuis Helianthus zich gepresenteerd op de Patiëntenmarkt in het Albert Schweitzer ziekenhuis, 

verzorgingshuis de Gravenhorst en tijdens de Late Summer Fair in Sliedrecht. 

Voorts zijn er een aantal gadgets ontworpen om als weggeef materiaal uit te delen. 

Voor de communicatie is een huisstijl met LOGO ontworpen. 

De website www.inloophuishelianthus wordt ontworpen. Naast alle achtergrondinformatie worden de 

laatste nieuwtjes en het activiteitenprogramma op de site geplaatst 

Fondsenwerving en Sponsors 

De stichting heeft in de loop van 2014 een groot aantal sponsors bereid gevonden een bijdrage in geld 

of goederen te doneren [ – zie onze website www.inloophuishelianthus.nl voor nadere details.]] 

Als dank voor deze sponsorbijdragen vermeldt het Inloophuis de namen van de sponsors op haar 

website, en plaatst ze op een sponsorbord dat een prominente plaats in de hal van het Inloophuis 

inneemt. 

De opbrengst van Stichting Hans den Ouden Marathon, een bedrag van Euro 73.421,-, wordt in de 

jaren vanaf 2015 gefaseerd beschikbaar gesteld en vormt de basis voor de exploitatie. De overige 

donaties hebben bijgedragen aan de inrichting van het pand en de organisatie van de activiteiten 

mogelijk gemaakt. 

http://www.inloophuishelianthus/
http://www.inloophuishelianthus.nl/
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Wij zijn al onze sponsors zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij geleverd hebben in het realiseren van 

inloophuis Helianthus. 

 

Financiën 

Het eerste jaar is, vooral door ontvangen sponsorbijdragen (incl. een huurvrije periode), afgesloten 

met een positief resultaat van Euro 19.816,94 

Alle activiteiten werden uitgevoerd door vrijwilligers, zonder vergoeding.  

De inrichting van de ruimten in het inloophuis, de huisvestingskosten, de kosten voor de PR (website, 

drukkosten etc.), en de opleiding van de vrijwilligers vormen de grootste uitgavenposten. 

In totaal zijn er sponsorbijdragen ontvangen in geld in 2014 voor een bedrag van Euro 34.732, waarbij 

de startersubsidie van KWF Kankerbestrijding onderdeel uitmaakte. De toegezegde bijdrage van de 

Stichting Hans den Ouden Marathon wordt in 2015 en volgende jaren ontvangen. 
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Resultaten 2014

Uitgaven Inkomsten

Huisvestingskosten Huur -75,09             Sponsoring 34.732,00  

Energie/water/ICT -1.641,50       opbrengst verhuur 2.745,00     

Bestuurskosten training gastvrouwen -2.614,00       

overige kosten -208,50           

reiskosten -21,68             

bankkosten -19,97             

Organisatiekosten Inrichtingskosten -4.057,92       

PR website/druk/krant -5.364,71       

gadgets -989,71           

Activiteitenkosten exploitatie -1.158,30       

projecten -1.108,78       

Afschrijvingen keuken/computers -400,10           

-17.660,26     37.477,00  

Resultaat 2014 19.816,74       

Balans 31-12-2014

Activa Passiva

Computers 1.361,59                       Voorziening huren 2015 7.000,00        

Keuken 4.368,10                       Voorziening exploitatie 2015 23.500,00      

Voorziening exploitatie 49.921,00      

Vorderingen

HdO 73.421,00                     KWF  nog te realiseren 5.006,79        

IPSO (opleiding) 2.000,00                       

Rotary Dordrecht 5.000,00                       Vrij vermogen 14.809,95      

Bankrekening 1.587,05                       

Spaarrekening 12.500,00                     

100.237,74                  100.237,74   

KWF heeft van de subsidie van Euro 17.000,- een bedrag

goedgekeurd van Euro 11.993,21
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Bijlage 1 Comité van Aanbeveling 

 

De heer J. Taks    Raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht 

De heer J.J.E.M. Kitzen   internist oncoloog Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht 

De heer H. den Ouden   voorzitter Hans den Ouden Muziekmarathon Oud Alblas 

De heer J. Heijkoop   burgemeester Hendrik Ido Ambacht 

De heer B. Blase   burgemeester Alblasserdam/Hardinxveld-Giessendam 

Mevrouw W. de Koning – Pierens voormalig bestuurder Humanitas en voormalig wethouder/loco 

                                                                Papendrecht en medeoprichter inloophuis Delft 

Mevrouw M. van Leeuwen  programmamaker en voormalig stadsdichter Dordrecht 

Mevrouw J. Hulsman   juriste Dordrecht 

Mevrouw P. Bot    cultureel ondernemer Dordrecht  

Mevrouw .M.C. Ruisch   voormalig fractievoorzitter Groen Links Dordrecht 

 

 

 


