Jaarbericht 2015
Inloophuis De Boei

Voorwoord
Vijftien jaar én er komen er nog meer!
2015 was voor Inloophuis ‘de Boei’ een nog mooier jaar
dan de jaren hiervoor. Het afgelopen jaar stond in het
teken van ons 15-jarig bestaan en dat hebben we
natuurlijk iedere 15e van de maand gevierd. In het jaarbericht lees je daar meer over.
2015 is ook het jaar waarin onze toegevoegde waarde
nog duidelijker is geworden. Ook al wordt het zorgpad
voor mensen met kanker beter ingericht, merken wij
dat juist in deze zware tijden de zorg en welzijn van en
voor patiënten, naasten en nabestaanden steeds meer
onder druk staan. Er is minder tijd voor het begeleiden
van mensen die getroffen zijn door kanker. Begeleiden
in de zin van: hoe met de diagnose kanker om te gaan,
voor de verwerking en hoe de draad van het leven weer
op te pakken na de behandelingen. Deze begeleiding
wordt steeds belangrijker aangezien kanker tegenwoordig ook als een chronische ziekte wordt
bestempeld.
Bij Stichting Inloophuis Rotterdam ‘de Boei’ krijgen
mensen de ruimte en tijd om in hun eigen tempo weer
in hun kracht te komen staan én weer mee te doen in
de samenleving!
Jennifer Dekker
Directeur Inloophuis ‘de Boei’
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Kosten & Baten
De doelstelling van Inloophuis ‘de Boei’ is op een laagdrempelige manier op gang
brengen van een zekere mate van zelfredzaamheid van mensen met kanker, nabestaanden
en naasten.
Alle ontvangen subsidies, sponsorgelden en giften komen ten gunste van deze doelstelling
en dus van alle gasten.

Opbrengsten
		
		
		
2015
Subsidie 								€ 120.000,Sponsoring								€ 51.225,Sponsoring dependances					€ 7.139,Donaties & giften 						€ 75.650,Donaties & giften dependances				
€ 10.519,Diverse opbrengsten						€ 1.579,Som opbrengsten							€266.112,Kosten
		
		
Activiteiten t.b.v. omgang met kanker			
€ 5.284,Activiteiten t.b.v. omgang met kanker dependances
€ 5.094,Activiteiten t.b.v. participatie 					
€ 33.502,Activiteiten participatie dependances 			
€ 7.211,Activiteiten t.b.v. maatschappelijk bewustzijn & groei € 1.068,Salarissen & sociale lasten					€150.025,Huisvestingskosten						€28.188,Huisvestingskosten dependances				€14.819,Kantoorkosten (inclusief dependances)			
€4.922,Algemene kosten (inclusief dependances)			
€26.800,Som kosten								€276.913,Saldo								-/€10.800,-

2015
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Onze financiën
Wij zijn een onafhankelijk zorginitiatief zonder therapeuten. Dit
betekent dat wij niet gelieerd zijn aan een zorgverzekeraar. Dit is
een bewuste keuze
Ons huis moet ongedwongen en laagdrempelig zijn en blijven. Alleen op die manier kunnen
onze gasten op ieder gewenst moment binnenstappen. De kracht van ons huis is dat ze even
niet met therapeuten of specialisten in gesprek hoeven, maar er gewoon kunnen zijn en
horen dat zij niet de enigen zijn.
Onze zwaarste last is de salarispost. Dit bedrag komt, inclusief werkgeverslasten, op
€ 150.025,-. Op de tweede en derde plaats komen de vrijwilligerskosten á € 16.199,- en de
huur van onze vijf dependances á € 14.819,-. Deze kosten worden gezien als organisatiekosten en worden derhalve door andere subsidieverstrekkers niet vergoed.

Bekijk onze volledige
jaarrekening op
www.inloophuisdeboei.nl/
jaarverslag
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Hoe is het geld besteed?
Op jaarbasis hebben wij meer dan 20.000 contactmomenten
met onze gasten
Het kan zijn dat een gast alleen even op de koffie komt of om mee te doen aan één van de
georganiseerde activiteiten. Gelukkig kunnen we dankzij de vele vrijwilligers onze gasten
zo goed mogelijk ondersteunen in hun behoefte, maar helaas hebben wij als professionele
vrijwilligersorganisatie ook kosten. Hieronder willen we de hogere kostenposten graag toelichten.

Activiteiten ten behoeve van
participatie € 40.713,- (totaal)
Ons doel is om met (kleine) handvatten
onze gasten (weer) de kracht te geven
om mee te doen in de samenleving. Hier
worden verschillende activiteiten voor
georganiseerd, denk hierbij aan schilderen,
boetseren, biljarten, samen bewegen,
samen tuinieren en samen op vakantie.
Ook dit jaar is er heel bewust
gekozen om met de gasten op een cruise te
gaan. Naast het feit dat de gasten enorm in
de watten worden gelegd tijdens de vaart,
kunnen ook minder mobiele gasten genieten van een vakantie. Daar waar een
andere accommodatie vaak problemen
oplevert en daardoor een groot deel van
onze gasten niet kan deelnemen, geldt dit
voor de cruise niet.
Als de gasten niet mobiel genoeg zijn
om zelfstandig naar Inloophuis ‘de Boei’ te
komen, dan gaat er een maatje op bezoek
bij de desbetreffende gast. Dit maatje gaat
eventueel ook mee naar gesprekken met
artsen en/of specialisten.

Huisvesting € 43.007,Dat Inloophuis ‘de Boei’ voorziet in een
behoefte blijkt uit het feit dat wij steeds
meer gasten ontvangen. Gelukkig heeft
Stichting Roparun onze hoofdvesting
‘om-niet’ beschikbaar gesteld, echter geldt
dit niet voor onze overige dependances.
In ons geval betekent het ontvangen
van meer gasten dat we meer en grotere
ruimtes nodig hebben om in de behoefte te
kunnen voorzien. En helaas, met een nieuw
onderkomen komen ook nieuwe en hogere
kosten.

Algemene kosten €26.800,Hieronder vallen onder andere de auto-,
telefoon-, verzekerings- en vrijwilligerskosten. De vrijwilligerskosten zijn het
hoogst, namelijk € 16.199,-. De vrijwilligers
mogen hun onkosten of reiskosten
declareren. Alle vrijwillige coördinatoren
krijgen een jaarlijkse vergoeding van
maximum € 1.500,-.
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Dependances
Naast de locatie aan de
Weimansweg te Rotterdam kent
de Boei een aantal dependances.
Hieronder treft u informatie aan
van de plaats en de activiteiten
Voorne-Putten
Deze dependance is sinds 2014 gevestigd in
het gezellige Dorpshuis te Abbenbroek en
is inmiddels uitgegroeid tot een plek waar
gasten elke week graag komen om elkaar te
ontmoeten. Het mogen, kunnen en willen
zijn wie je bent, staat hoog in het vaandel.
De sfeer en de activiteiten worden door de
gasten als zeer prettig ervaren. Zij voelen
zich samen maar ook individueel uitstekend
op hun plek. Het aantal gasten en
vrijwilligers stijgt. Er wordt lekker gekookt
en aan gezellig gedekte tafels heerlijk met
elkaar genoten van een uitgebreide lunch.
Met de andere dependances is er een
uitstapje gemaakt naar de duinhuisjes in
Rockanje. Dit was een hele ontspannen en
leuke manier om kennis te maken met
gasten en vrijwilligers die elkaar niet regelmatig ontmoeten. Met de eigen gasten en
vrijwilligers is een bezoek gebracht aan het
museum ’in de halven Maen’, het kleinste
museum op Voorne-Putten. Volgens
Marie Anne Esser, de coördinator van
Voorne-Putten, smaken de activiteiten in en
buiten het huis naar meer. De dependance is
elke maandag geopend van 10.30 tot 16.00
uur.
Barendrecht
De dependance in Barendrecht draait vanaf
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2010 en is inmiddels uitgegroeid tot een
bekende plek in Barendrecht. Veel gasten
weten de weg naar ons inloophuis te
vinden. Er worden voor en door elkaar veel
activiteiten georganiseerd. De gemeente
Barendrecht en de locale ondernemers zijn
zeer betrokken bij het inloophuis. Dit blijkt
uit het feit dat de gemeente het inloophuis
een prijs heeft toegekend. Hierdoor konden
er een aantal extra activiteiten worden
georganiseerd. Voor ons vijfjarig jubileum
zijn we door een Van der Valk restaurant
getrakteerd op een gratis lunch voor onze
gasten en vrijwilligers. Een heel mooi en
warm gebaar. Naast de coördinator Lou
Heinen, werken er zeven gastvrouwen, een
kok, yogadocente en een aantal gastdocenten. Allen als vrijwilliger; zij zijn voor
ons onbetaalbaar. De dependance in Barendrecht is elke maandag geopend van 10.00
tot 16.00 uur.
Overschie
De dependance in Overschie is gevestigd in
het Prachthuis. Hier vinden veel spontane
activiteiten plaats. De gasten hebben hun
eigen bezigheden en doen dit met elkaar. Af
en toe wordt er wel een activiteit

georganiseerd of een gezamenlijk uitstapje
gemaakt. Ook de feestdagen worden
enthousiast gevierd. Jannie Wierenga, de
coördinator van de dependance in Overschie
kijkt met een tevreden gevoel terug op
vorig jaar. Het inloophuis is goed bezocht,
de sfeer is fijn en de gasten en vrijwilligers
zijn begaan met elkaars wel en wee. Als er
wat te vieren valt doen we dat en bij
droevige gebeurtenissen steunen we elkaar,
op verschillende manieren. Precies dat waar
‘de Boei’ voor staat, aldus Jannie. De
dependance in Overschie is geopend op
dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Spijkenisse
Sinds 1 oktober 2015 is Wil Noordermeer de
nieuwe coördinator in Spijkenisse. Ook in
Spijkenisse staat het elkaar ontmoeten
centraal. De locatie is mooi, de sfeer is prima
en er is een fijn nieuw team aan het werk.
Regelmatig vinden er activiteiten plaats die
zoveel mogelijk afgestemd zijn op de wensen van de gasten. De gasten zijn vorig jaar
mee geweest met de jaarlijkse vakantie van
‘de Boei’. Recent heeft er een lezing plaatsgevonden over ‘kanker en vermoeidheid’.
Het organiseren van lezingen en activiteiten

zal in 2016 worden voortgezet en uitgebreid.
De dependance is elke vrijdag geopend van
10.00 tot 14.00 uur en goed bereikbaar met
het openbaar vervoer. Er wordt een vers
bereide lunch geserveerd.
Schiedam
“Ook Schiedam heeft al ruim 5 jaar een
dependance, maar sinds maart 2015 zijn wij
te vinden op een prachtige locatie. Eerlijk is
eerlijk, wat boffen wij met deze locatie! De
gasten zijn op maandag, dinsdag en woensdag van 10 tot 16 uur welkom in de pastorie
van de Oud-Katholieke kerk op de Dam.
Doordat de dependance Schiedam meerdere dagen geopend is, is er een ruimere
aanbod qua activiteiten. Denk aan yoga,
meditatie, samen zingen, boetseren en nog
veel meer. Uiteraard wordt er iedere dag
door onze vrijwillige kok een heerlijke lunch
klaargemaakt. En mocht een gast even
letterlijk en figuurlijk een luchtje willen
scheppen, dan kan dit in de prachtige tuin.”
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Activiteiten 2015

In 2015 heeft Stichting Inloophuis ‘de Boei’ haar 15-jarig
jubileum gevierd. Dit vroeg natuurlijk om een speciaal feestje...
En een feest vieren is bij de gasten en vrijwilligers van ‘de Boei’ in goede handen. Je kunt
in plaats van het vieren van een groot feest ook een heleboel kleine feestjes vieren. En dat
hebben we gedaan. Elke 15e van de maand werd er vanwege het jubileumjaar een activiteit
georganiseerd. Deze activiteiten waren zeer uiteenlopend en voor elk wat wils. Hier treft u
een overzicht van de activiteiten aan:
Een wellnessdag
Lekker verwend worden met massages, mooie nagels en helemaal ontspannen.
Een ‘foute’ bingo
Onder leiding van Dave van der Wal, wereldberoemd in Rotterdam, was er een bingo georganiseerd. Inclusief ‘foute’ prijzen en meezingen met heerlijke Rotterdamse smartlappen.
Sponsoractie wandel- en fietsroute
Door de gasten en vrijwilligers is er geld opgehaald. Daarna moest de prestatie worden
geleverd. Er kon worden gekozen tussen lopen of fietsen. Er is met deze actie ruim € 1.300,opgehaald.
Bezoek aan Duinhuisjes (dependance Voorne-Putten)
In Rockanje staan authentieke duinhuisjes. Een stap terug in de tijd toen het wol spinnen en
potten bakken nog dagelijkse bezigheiden waren.
Pizza’s bakken
Wat is er leuker dan zelf uitkiezen wat en hoeveel je op je eigen pizza wilt, dan de in steenoven en smullen maar.
8
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Een vaartocht
Een reisje met een boot doet vele harten sneller kloppen. Aan boord met een hapje en
drankje en een prachtig uitzicht over de mooie Rotterdamse haven.
Creadag met diverse workshops en een high-tea
Ook degenen die niet gezegend zijn met een creatief talent konden hier met gemak aan
meedoen. Kleine schilderijtjes, etagères maken en hartjes plakken. Velen ontdekten
onvermoede talenten. Daarna genieten van een heerlijke high-tea. Met echte Engelse
scones, sandwiches en nog veel meer lekkers.
Optreden Shantykoor ‘Barend Fox’
In een echte havenstad als Rotterdam mag een koor dat zeemansliederen zingt niet ontbreken. Er werd genoten van de liederen en uit volle borst meegezongen.
Kerstviering
Het hele huis in Kerstsfeer, een gevoel van saamhorigheid en liefde. Het delen van mooie en
verdrietige momenten en een heerlijk Kerstmaal. Alle ingrediënten om op een waardige en
warme manier het jubileumjaar van Inloophuis ‘de Boei’ gepast mee af te sluiten.
Wat een bijzonder jaar was het en wat hebben veel gasten en vrijwilligers kunnen genieten
van onze aangeboden activiteiten. En dat allemaal door de inzet van gasten, vrijwilligers en
medewerkers.
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Raad van toezicht
2015 is in veel opzichten
opnieuw een veelbewogen jaar
geweest
Een aantal van onze gasten en onze
vrijwilligers hebben op medisch vlak het
nodige te verwerken gekregen. Helaas hebben we in 2015 ook te maken gekregen met
mensen die ons ontvallen zijn. Dit zijn dan
zware momenten waarmee we te maken
hebben. Gelukkig hebben we ook een aantal positieve medische berichten gekregen.
In beide gevallen speelt ‘de Boei’ een
belangrijke rol voor gasten: daar zijn we
voor en blijven we voor zijn.
Dat ‘de Boei’ in een behoefte voorziet
blijkt wel uit het nog steeds stijgend aantal
gasten en het stijgend aantal dependances.
In 2015 hebben we een dependance kunnen
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openen in Schiedam, hetgeen ik als
Schiedammer zeer toejuich. Deze dependance is vooral tot stand gekomen door het
niet aflatende doorzettingsvemogen van de
directie en van vrijwilligers. Een echte
prestatie die bovendien in de stad goed
ontvangen wordt!
Door de blijvende groei is in 2015 gebleken dat de organisatie van de Boei zelf
ook aandacht behoeft. De uitdaging was en
is hierbij te professionaliseren, zonder het
doel uit het oog te verliezen: er zijn voor
onze gasten.
Naast de genoemde groei wordt er ook
vanuit sponsoren en donateurs steeds meer
eisen gesteld aan de organisatie en de
besturing ervan. Voorwaarden die ingevuld
moeten zijn om aanspraak te kunnen
blijven maken op broodnodige bijdragen

aan ‘de Boei’. Hierbij kunnen ons gelukkig
prijzen dat we een stevig partnership
hebben met organisaties die ons al vaak
jaren ondersteunen. Daar zijn we dan ook
dankbaar voor en trots op.
De bovengenoemde factoren
hebben er toe geleid dat de directie en staf
van ‘de Boei’ vorm heeft gegeven aan een
plan dat het hoofd zal bieden aan de geschetste uitdagingen. Dat plan heeft eind
2015 vorm gekregen en zal in 2016 uitgevoerd worden. Het plan levert ons beheersbare financiële uitdagingen, waarvan het
bestuur een de Raad van Toezicht het
vertrouwen hebben dat we die kunnen
oplossen met de creativiteit van ons allen.
Ten opzichte van het bovenstaande
minder belangrijk, maar wel vermeldenswaardig is het feit dat de transitie van Raad
van Bestuur naar Raad van Toezicht in 2015

zijn beslag heeft gekregen. Hierdoor zal de
Raad zich minder met de dag tot dag
sturing van ‘de Boei’ bezig zijn en zich meer
richten op de toetsing van de uitvoering
van de strategische plannen. De posities
van de Raad worden ingevuld door Rinus
de Grauw, Johanna Fijn, Jacques van Es en
ongetekende. Op dit moment is er nog één
vacature te vervullen.
Tot slot wil de Raad van Toezicht haar
grootste waardering uitspreken voor alle
vrijwilligers die ‘de Boei’ maken tot de plek
die het is: een open, laagdrempelige plek
waar mensen gewoon kunnen zijn...
Namens de Raad van Toezicht,
Rob Buijtendijk
Voorzitter Raad van Toezicht
Jaarbericht 2015
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Activiteit uitgelicht
tekst & foto: Lotti van Leeuwen

Cruise oktober 2015 - ‘Ik was net hersteld van een korte ziekenhuisopname en was blij dat ik er even tussenuit kon. Gezellig met een groep
gasten van de Boei drie dagen over Nederlandse wateren cruisen!’
‘Directeur Jennifer Dekker verwelkomde ons op zondag 25 oktober in nonnen-outfit aan
boord van de Calypso om ons een behouden vaart te wensen. Hilarisch! De trossen gingen
los en het avontuur begon. In de dagen die volgden hebben we verschillende mooie,
pittoreske steden bezocht waaronder Gouda, Schoonhoven, Gorinchem en Dordrecht. Tot
mijn schrik ontdekte ik dat ik bepaalde medicijnen vergeten was. Gelukkig kon ik ze na een
belletje naar mijn huisarts ophalen in een plaatselijke apotheek. Erg lief dat mijn reisgenoten me vergezelden. Samen uit was echt samen thuis!
We zijn drie dagen lang enorm verwend door de chef-kok. Het eten was heerlijk. Ook het
entertainment team heeft zijn best gedaan om ons te vermaken met onder andere
creatieve activiteiten. Niet echt mijn ding dacht ik, maar ik ontdekte dat er ook kleurboeken
voor volwassen bestaan en het kleuren was leuk om te doen. Even focussen op iets moois
en alles vergeten. Ook het avondprogramma viel goed in de smaak. Een relaxte filmavond,
een gezellige karaoke-avond en als afsluiter een feestavond met muziek en dans. Lekker de
voetjes van de vloer! Ik had nog nooit karaoke gedaan, maar ik vond het geweldig.
Tijdens onze trip hebben we enorm geboft met het weer. We konden zelfs van de zon
genieten op het dek. Heerlijk! Op woensdagochtend 28 oktober zetten we koers terug naar
Schiedam. Ik werd gevraagd om tijdens de afscheidslunch het nummer ‘Je hebt een vriend’
te zingen. Ik had nog nooit zoiets gedaan voor zoveel mensen! Help! Maar het was superleuk om te doen en ik was trots op mezelf. Alle gasten kregen symbolisch een hartje met de
boodschap dat ‘de Boei’ er altijd voor hen is, net als een vriend. Een ontroerend moment.
Terug in Schiedam zat de vaartocht er helaas al weer op. Maar dankzij de kapitein, zijn crew
en alle lieve mensen van ‘de Boei’ hebben we enorm genoten aan boord van de Calypso. Ik
ben een fijne herinnering rijker!’
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Ambassadeurs
Stichting inloophuis ‘de Boei’ beschikt sinds 2014 over een groep
enthousiaste ambassadeurs
Zij zorgen ervoor dat ons inloophuis op
diverse plekken onder de aandacht wordt gebracht. Met als resultaat dat ons inloophuis
nog meer gasten mag ontvangen.
Welke activiteiten zijn er door onze
ambassadeurs in het afgelopen jaar zoal
ondernomen. Met regelmaat staan wij achter
een informatiestand in ziekenhuizen in de
regio. Veelal gekoppeld aan een activiteit
rondom kanker. Aan de bezoekers van deze
bijeenkomsten wordt informatie verstrekt en
het gebeurt regelmatig dat mensen later als
gast bij inloophuis ‘de Boei’ komen.
Een ludieke actie van onze ambassadeur
was het neerleggen van kleine cadeautjes op
verschillende plekken zoals ziekenhuizen en
apotheken. Met een warm kaartje waar de
gegevens van inloophuis ‘de Boei’ op te
vinden waren. Hier kwamen veel leuke
reacties op. Onze ambassadeurs hebben

informatiepakketten afgeleverd bij de
huisartsen in onze regio, het is belangrijk dat
deze groep op de hoogte is van ons bestaan.
De eerstelijnszorg komt vaak in aanraking
met patiënten met kanker. Dit geldt onder
andere voor oncologieverpleegkundigen en
fysiotherapeuten. Ook die groepen
benaderen we actief. Er is een verzoek aan
scholen gedaan of zij Stichting Inloophuis
‘de Boei’ als goed doel willen adopteren.
Zorgen dat onze informatie zichtbaar is op
relevante plekken is een missie waar onze
ambassadeurs zich met veel enthousiasme
en passie voor inzetten. Dit vergt veel
creativiteit en doorzettingsvermogen om
je te onderscheiden. Gelukkig beschikken
onze ambassadeurs hier ruimschoots over.
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Sponsoren
Zonder de inzet van onze ruim 120 vrijwilligers zou ‘de Boei’ niet
kunnen bestaan. Elke dag zetten deze mensen zich belangeloos in om
het onze gasten naar de zin te maken. Onbetaalbaar en onmisbaar…
‘De Boei’ is afhankelijk van giften en donaties. Gelukkig hebben wij in 2015 weer geld ontvangen van onze trouwe donateurs en sponsoren. Zonder deze financiële bijdragen zou ‘de
Boei’ niet kunnen voortbestaan. Hierdoor hebben we voor onze gasten diverse activiteiten
kunnen organiseren. Nogmaals bedankt namens alle gasten van Inloophuis ‘de Boei’!
Hieronder treft u de namen aan van bedrijven en particulieren die ons elk jaar weer
financieel steunen:

Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Stichting Roparun
phuis ‘de Boei’

Stichting Vrienden van Inloo

gen

Monuta Uitvaartverzekerin

rland

Protestante Kerken in Nede
Stichting IPSO

Fonds Sluyterman van Loo
Stichting RCOAK
Sylvia WIlhelmina Stichting
Sint Laurensfonds
LIONS Club - Bernisse
D.O.R.C. - Abbenbroek
Ronde Tafel 46 Schiedam
Alle particuliere donateurs
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De kracht en de
vrijheid te kunnen
en mogen zijn wie
je bent
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Voor meer informatie over Stichting
Inloophuis ‘de Boei’ kunt u onze website
bezoeken via onderstaande link.
Daarnaast zijn we te vinden op diverse
sociale media.
www.inloophuisdeboei.nl
www.facebook.com/inloophuisdeboei
www.twitter.com/InloophuisdBoei

