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VOORWOORD 

2020 is zoals voor alle organisaties een zeer bijzonder jaar geweest. Waar we bij de eerste 

berichten over Corona nog dachten dat binnen korte tijd alles wel weer ‘normaal’ zou zijn, 

werd al snel duidelijk dat we te maken hadden met een heuse pandemie.                                      

Voor HELIANTHUS betekende dit dat we na twee maanden onze gasten moesten laten 

weten dat het huis voor onbepaalde tijd werd gesloten.                                                                               

Vervolgens was onze eerste zorg hoe wij in de komende tijd het contact met onze vaste 

gasten konden onderhouden. Samen met onze vrijwilligsters is ervoor gekozen de 

gastvrouwen regelmatig contact te laten onderhouden met de gasten via de telefoon. 

Natuurlijk konden de gasten ook zelf contact opnemen met de gastvrouwen wanneer zij 

daaraan behoefte hadden. Aanvullend werd via de website en (incidentele) nieuwsbrieven 

gecommuniceerd over de actuele ontwikkelingen. 

Toen al snel duidelijk werd dat deze pandemie lang zou duren, heeft het bestuur zich 

beraden over de situatie na de pandemie. Zorgen waren er onder anderen over de 

financieringsbronnen. Het (voort)bestaan van het Inloophuis is immers volledig afhankelijk 

van giften en sponsors. Vaste inkomensbronnen zoals de City swim against Cancer, giften 

van lokale bedrijven en organisaties die ons een warm hart toedragen en de opbrengsten 

van benefit gala’s vielen immers weg.                                                                                                     

Door het KWF is landelijk een actie opgezet ter ondersteuning van alle Inloophuizen onder 

de titel “HUIS in ACTIE”.  Middels “Huis in Actie” benaderden alle bij het lokale Inloophuis 

betrokken medewerk(st)ers vrienden, collega’s en familieleden met het verzoek om het 

Inloophuis financieel te ondersteunen. Vele hebben gehoor gegeven aan dit verzoek en het 

Inloophuis gesteund.                                                                                                                           



Het IPSO heeft op haar beurt gedaan wat mogelijk was om de Inloophuizen met raad en 

daad terzijde te staan. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar uitgebreid gediscussieerd over de organisatie na de 

pandemie. Na zes jaar heeft het Inloophuis haar meerwaarde meer dan bewezen. Dit heeft 

ertoe geleid dat het huidige bestuur zich inzet om een bescheiden betaalde professionele 

aansturing van de organisatie te realiseren. Het aansturen van de onbetaalde vrijwilligers en 

de wens/noodzaak om ons aanbod uit te breiden vraagt hier om.  

Ondanks de onzekere toekomst blijven wij ons met betrokkenheid en enthousiasme inzetten 

voor INLOOPHUIS HELIANTHUS! 

Namens het bestuur van de Stichting Inloophuis Helianthus. 

Mary Ruisch, voorzitter. 

 

 VERSLAG  ACTIVITEITEN 

De eerste twee en halve maand van het jaar 2020 hebben we 505 keer bezoek 

gehad van gasten getroffen door kanker, de meeste gasten waren al bekenden van 

het inloophuis maar er waren ook 17 nieuwe gasten. 

 

Ter gelegenheid van Wereldkankerdag (5 februari) is er wederom door de 

professionals van het Albert Schweitzer ziekenhuis een attentie namens het 

inloophuis uitgedeeld aan patiënten met kanker. Ruim driehonderd mensen hebben 

de gadget, een sleutelhanger, uitgereikt gekregen, dit werd zeer op prijs gesteld. 

 

 

In februari is het inloophuis één week gesloten geweest in verband met het 

vervangen van vloeren, verlichting en meubilair in de huiskamer, infozaal en de 

recreatiezaal. Door een prachtige gift van de Roparun hebben we dit kunnen 

realiseren. Een door de vrijwilligers gevormde werkgroep heeft zich in de herfst van 

2019 uitgebreid laten informeren over de verschillende mogelijkheden en uiteindelijk 

is er een prachtige vloer met houtprint uitgekozen. Alle oude TL-balken zijn 

vervangen door dimbare LED-verlichting, wat een grote energie bezuiniging gaat 

opleveren.  

 

Als laatste zijn voor onze sport- en spelkelder nog een tafelvoetbalspel en een 

tafeltennistafel met toebehoren aangeschaft. De bedoeling is dat de kelder in 2021 



getransformeerd gaat worden van ‘opslag’ naar een ruimte waar gasten kunnen 

bewegen/trainen op allerlei verschillende vormen van (sport) apparatuur.                          

Er wordt nog een sponsor gezocht voor fitnessapparatuur. Een fysiotherapeut heeft 

zich aangemeld om de gasten te begeleiden tijdens hun sportactiviteiten. 

 

 

 

Gezamenlijk is door een grote groep vrijwilligers een grote schoonmaak gehouden 

zodat het inloophuis weer schoon open kon na de verbouwing. Er werd genoten van 

een gezamenlijke lunch die door de vrijwilligers zelf was samengesteld. Al met al was 

het een geweldige teambuildingsdag. 

 

 

 

In totaal wordt het inloophuis bemenst door 34 vrijwilligers in allerlei verschillende 

functies. De gastvrouwen en programma begeleiders vormen de grootste groep en 

zijn het hart van het inloophuis. Zij vormen het gezicht van de organisatie en wij zijn 

hen grote dank verschuldigd voor hun geweldige inzet. 

 

Helaas werden we kort na de feestelijke heropening geconfronteerd met de 

pandemie van het Sars-Covid 19 virus. Het inloophuis is gesloten geweest tot de 

zomer. Met in achtneming van allerlei maatregelen volgens de richtlijnen van het 

RIVM is het inloophuis gedurende de zomermaanden eenmaal per week open 

geweest. Alleen geopend voor inloop zonder verdere activiteiten. Van deze 

mogelijkheid is nog een kleine 90 keer gebruik gemaakt. Vanaf oktober is vanwege 

oplopende besmetting cijfers het inloophuis weer volledig gesloten. 

Contact met de gasten werd door de gastvrouwen telefonisch onderhouden. Velen 



van hen hebben dit zeer op prijs gesteld. Een aantal van de gasten gaf aan hieraan 

geen behoefte te hebben en zijn van de lijst geschrapt. Het was een zeer vervelende 

tijd voor zowel de gasten als de vrijwilligers.   

 

In 2019 is door het bestuur een aanzet gegeven voor verdere samenwerking met het 

Albert Schweitzer ziekenhuis. In de herfst van 2019 is er met dhr. Peter van der Meer 

– voorzitter Raad van Bestuur ASz- een overleg in het inloophuis geweest over hoe 

dit verder gestalte te geven. Afgesproken is dat er gezocht wordt naar een ruimte in 

het ziekenhuis waar het inloophuis een tweede locatie kan openen gericht op 

mensen met kanker. Het doel is opvang, begeleiding, voorlichting voor hen die daar 

behoefte aan hebben.  

Voorstel is te kijken naar een ruimte welke centraal gelegen is zodat het voor 

patiënten duidelijk zichtbaar is. Inzet was een ruimte af te scheiden in de wachtkamer 

van de bloedafname. Het plan is om de bemensing van dit centrum deels door het 

ziekenhuis en deels door het inloophuis te organiseren. Verdere uitwerking van dit 

initiatief zou in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.  

Helaas zijn door de pandemie al deze plannen vertraagd. Wij verwachten dat de 

plannen na de pandemie weer met enthousiasme worden opgepakt.  

 

Samenstelling van het bestuur 

Mevrouw Mary Ruisch  voorzitter 

De heer Pieter Heesters  penningmeester 

Mevrouw Marian Kemmeren  lid 

De heer Addy van Hooren  lid 

Mevrouw Anne Marie Coster   lid 

 

Mevrouw Marie-Claire Breet              Externe vertrouwenspersoon 

Marian Kemmeren   coördinator 
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Uitgaven Inkomsten

2020 Begroot 2020 2019 2020 Begroot 2020 2019

HuisvestingskostenHuur (1) 15.915,00 15.600,00      14.188,85             Sponsoring/Donaties (15) 12.015,78 16.246,75 

(2) 10.652,66 9.600,00        9.900,08                opbrengst verhuur (16) 21.517,65 13.200,00      19.889,85 

-                          rente bijschrijving (17) 11,37         6,84            

Bestuurskosten diversen (3) 2.697,78   2.000,00        2.967,76                

reiskosten (4) 482,15       1.000,00        853,98                   Donatie Roparun (18) 27.496,08 27.500,00      

opleiding (5) -              4.000,00        -                          

Organisatiekosten Inrichtingskosten (6) 58,00         2.000,00        203,25                   

PR website/druk/krant (7) 1.653,26   4.000,00        4.297,69                

gadgets (8) -              357,85                   

Activiteitenkosten exploitatie (9) 2.470,75   3.800,00        3.602,95                

Bank/verz.k (10) 557,91       500,00            575,78                   

activiteiten (11) 10,85         383,83                   opbrengst activiteiten(19) 1.646,30   2.500,00        3.632,90   

Afschrijvingen afschrijvingen/inrichting(12) 2.187,47   2.877,16                

Dotatie voorziening afschrijvingen Roparun(13) 24.392,69 27.500,00      

Afschrijving materiële activa Roparun (14) 3.103,39   

64.181,91 70.000,00      40.209,18             62.687,18 43.200,00      39.776,34 

afschrijving

Resultaat 2020 -1.494,73  2.187,47        

692,74            

Resultaten 2020

 Energie/water

/WIFI/Netwerk 

Resultaat voor afschrijving

Activa Passiva

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

Computers 165,83        364,83        Vooruitontvangen 

huur jan-2021/20 1.249,45    1.328,85     

kl. Ontmoetingsruimte 685,25        1.808,69    Crediteuren 1.446,17    

Geluidsinstallatie 992,54        1.654,22    24.392,69  

Printer 258,80        462,15        

24.392,69  Voorziening 1 jr. exploitatie 25.000,00  25.000,00   

Vooruitbetaalde kosten 4.200,01    Vrij vermogen 39.307,06  40.801,79   

Nog te ontvangen gelden 3.586,36    

Bankrekening 4.574,26    2.429,70    

Spaarrekening 56.739,64  56.211,04  

Kas

91.395,37  67.130,64  91.395,37  67.130,64   

mutatie bank/kas 2.673,16    Mutatie vrij vermogen -1.494,73   

Vooruitbetaalde kosten 4.200,01    Afschrijving 2020 2.187,47    

Crediteuren 1.446,17    Resultaat voor afschrijving 692,74        

Resultaat voor afschrijving 692,74        

huur jan-2021/20 1.249,45    

huur jan-2020 -1.328,85   

Nog te ontvangen gelden -3.586,36   

2.673,16    

B A L A N  S

 Voorziening 

afschrijvingen

 Materiële vaste activa

 Roparun 



 

TOELICHTING

Het jaar 2020 is met een negatief resultaat geeindigd van Euro  -/- 1.494,73; beter dan begroot door ondermeer een hogere huuropbrengst, 

maar helaas door corona veel minder activiteiten en daardoor wel lagere kosten. De donaties waren hoger dan begroot.

(1) Betreft kale huur Trivire

(2) Energiekosten etc. blijven een groot deel van de exploitatie-kosten uitmaken, en komen iets hoger uit  dan de begroting

(3) Bestuurskosten: tov 2019 geen vrijwilligersfeest en geen lustrumfeest. Grootste kostenpost zijn de kerstpakketten; betreft 2019 én 2020.

(4) reiskosten is inclusief parkeerkosten Dordrecht

(5) Kosten opleiding laag omdat er geen opleiding is geweest en omdat IPSO gee kosten declareert, tot nu toe.

(6) Betreft uitbreiding WIFI eerste etage.

(7) Kosten voor publicitieit over onze activiteiten in de regionale weekkranten. In 2020 nauwelijks activiteiten gecommuniceerd.

(8) Geen aanschafingen en 2020

(9) Kosten voor schoonmaak, schoonmaakmiddelen alsmede koffie etc, zijn slechts gedeeltelijk lager.

(10) kosten bank en verzekeringen conform.

(11) Activiteiten leveren een netto opbrengst op door bijdragen van de gasten, en lage kosten door inzet van vrijwilligers aan de kostenkant.

(12) Afschrijving computers/printer in 3 jaarAfschrijving kl. Ontmoetingsruimte 5 jaar

Afschrijving keuken in 5 jaar Afschrijving Geluidsinstallatie 5 jaar

(13) De donatie van Roparun is opgesplitst in een afschrijving 2020 en een dotatie naar een voorziening. De toekomstige afschrijvingen

worden jaarlijks gecompenseerd door een onttrekking aan deze voorziening. Daarmee is de waardering van de materiële vaste activa inzichtelijk.

(14) Afschrijvingskosten van de de aanschaffingen met de donatie van Roparun; deels 20% en rest 10%.

(15) Ontvangen giften en donaties

Gemeente Dordrecht Kerstmarkt 2.302,50        niet geoormerkt

Donatie ASz 2019 2.500,00        niet geoormerkt

Donatie ASz voor 2020 2.500,00        niet geoormerkt

Remonstrantse Gemeente Dordrecht 325,00            niet geoormerkt

Donaties via KWF, november t/m 2020 3.669,00        niet geoormerkt

Donaties via KWF december 2020 325,00            niet geoormerkt

Overige donaties 394,28            niet geoormerkt

12.015,78      


