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vOOrwOORD 

Inloophuis Debora is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor 

mensen met kanker en hun naasten in Delft en omstreken. er wordt 

tijdelijke ondersteuning geboden bij het verwerken van emoties en 

verlies, veroorzaakt door bewustwording van de impact van de 

ziekte kanker. Die ondersteuning heeft tot doel mensen bij te 

staan op de weg naar herstel en acceptatie van een hernieuwd 

levensperspectief. De laagdrempelige tijdelijke ondersteuning gaat 

uit van praktische (digitale) informatievoorziening, lezingen, 

workshops, bijeenkomsten van lotgenoten en een activiteiten-

aanbod om (weer) in een bepaalde mate van evenwicht in het 

leven te komen.

Het inloophuis is ruim 15 jaar geleden in Delft door vrijwilligers opgericht. 

In veel steden in nederland werden soortgelijke initiatieven genomen. 

Inmiddels zijn er in nederland totaal 76 inloophuizen en 6 psycho-onco-

logische centra. Het inloophuis is aangesloten bij het IPSO, de branche-

organisatie voor de inloophuizen en psycho-oncologische centra in 

nederland. IPSO stelt zich ten doel de positie van lokale centra te 

versterken, zodat deze, ieder op eigen wijze, alle mensen met kanker en 

hun naasten op maat gesneden ondersteuning kunnen bieden.

Jaarlijks worden in nederland ruim 100.000 nieuwe gevallen van kanker 

vastgesteld, iets vaker bij mannen dan bij vrouwen. Sinds 2008 is kanker 

doodsoorzaak 1 in nederland. Binnen de regio, het bedieningsgebied van

ons inloophuis, krijgen circa 1500 mensen jaarlijks de diagnose kanker.

Binnen dit grote werkveld voorziet het inloophuis in een groeiende behoefte. 

In ruim 10 jaar is er een hoop gebeurd en als we kijken waar we nu staan, 

kunnen we niet anders dan heel erg trots zijn op wat we met elkaar 

hebben weten te bereiken. Een warm huis waar we dagelijks onze gasten 

ontvangen.

Een huis dat gedragen wordt door de inzet van veel vrijwilligers en een 

stevige verankering heeft in de samenleving van Delft en de omringende 

gemeentes. En niet te vergeten: nu meer dan 130 partners en vrienden,

grotendeels afkomstig uit het Delftse bedrijfsleven, die ons financieel onder-

steunen. De commisie fondsenwerving, met Paul Friskes als voorzitter, 

speelt een cruciale rol bij het genereren van draagvlak en financiele onder-

steuning door het bedrijfsleven en particulieren binnen de Delftse regio.

Samen met de structurele financiële ondersteuning die we mogen 

ontvangen van Delft voor Elkaar en de gemeentes Midden-Delfland en 

Pijnacker-nootdorp kunnen we ons huishoudboekje tot nu toe goed op

orde houden.
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De belangstelling voor het inloophuis is in de afgelopen jaren gestaag 

gegroeid. Die groei zal in de komende jaren naar verwachting doorzetten 

gerelateerd aan de volgende ontwikkelingen:

	 n				De (dubbele) vergrijzing. Globaal 70% van de mensen die jaarlijks de 

   diagnose kanker krijgen is ouder dan 60 jaar. Het deel van de 

  bevolking dat ouder is dan 60 zal de komende decennia groeien en  

  bovendien stijgt ook de levensverwachting, meer ouderen die 

  gemiddeld ouder worden.

	 n		De bekendheid van het inloophuis groeit nog steeds. 

  Die groei is gestimuleerd door een actiever PR beleid ingezet door de  

  PR commissie die in 2017 met hernieuwd elan de werkzaamheden heeft 

  opgepakt. In dat kader valt tevens een intensievere samenwerking met 

  ziekenhuizen, met name het Reinier de Graaf.

 n		Het aanbod van onze ondersteuning en activiteiten zal beter worden  

  afgestemd op de behoefte van een representatieve afspiegeling van de  

  mensen die binnen de regio jaarlijks de diagnose kanker krijgen. 

  In 2017 heeft het bestuur geinitieerd dat studenten van de Haagse  

  Hogeschool een onderzoek gaan doen waarvan de uitkomsten, te 

  verwachten in april/mei 2018, ondersteuning kunnen bieden aan te 

  ontwikkelen beleid op dit punt. 

Om aan de groeiende behoefte te kunnen voldoen is het wenselijk om te 

beschikken over een huisvesting met meer ruimte en mogelijkheden. 

Dat was in 2017 en is in 2018 een punt van aandacht van het bestuur.  

In het inloophuis is een groot aantal vrijwilligers actief in de hoedanigheid 

van gastvrouwen en gastheren en activiteiten begeleiders. De dagelijkse 

gang van zaken wordt gecoördineerd door een part time professionele 

kracht. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij een vrijwillig 

vierhoofdig bestuur.

De grote en gevarieerde taakstelling die voor ons ligt treden wij met groot 

vertrouwen tegemoet. Daarbij weten wij ons gesteund door de bereidheid 

van een groot aantal mensen om zich met een positieve instelling en groot

enthousiasme in te zetten.

Delft, maart 2018

n		Wout van der toorn vrijthoff

 Voorzitter Stichting Inloophuis Delft en Omstreken
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gaSteN

'Onze gasten worden gezien, gehoord en gekend'

Jaarlijks wordt het inloophuis tussen de 4.000 en 5.000 keer bezocht door 

haar gasten - mensen met kanker en hun naasten - voor deelname aan 

activiteiten en/of voor een luisterend oor of lotgenotencontact. De frequentie 

van de bezoeken is per individuele gast erg verschillend, sommige gasten 

bezoeken het Inloophuis meerdere keren per week terwijl anderen ons af en 

toe een bezoek brengen. 

Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel, wij kennen onze gasten en 

leveren maatwerk door de activiteiten af te stemmen op de persoonlijke 

behoefte en de persoonlijke situatie in verwerking en acceptatie van de 

ziekte. Om dit te bewerkstelligen is ons activiteitenaanbod continue in 

ontwikkeling.

‘Debora thuis’

'Onze gasten worden gezien, gehoord en gekend'. Door de grote betrokken-

heid van de vrijwilligers en coördinator worden ook contacten onderhouden 

met de gasten bij afwezigheid via mail en of huisbezoek, als dat door de 

gast op prijs wordt gesteld. Persoonsgerichte aandacht als ‘maatwerk’ staat 

centraal.

‘gasten voor gasten’

Een aantal van de gasten heeft zich ook weer in 2017 het hele jaar door 

ingezet voor de activiteiten van Debora. Dat geeft hen zelf een boost en 

Debora is blij met de uitbreiding van deze activiteiten. n



actIvIteIteN

 

het Inloophuis Debora was in 2017 alle werkdagen geopend van 

10.00 -16.00 uur en incidenteel op andere tijden. 

Naast de mogelijkheid om binnen te lopen voor een kop koffie/

thee, een praatje en lotgenotencontact heeft het Inloophuis het 

afgelopen jaar tal van activiteiten aangeboden.

activiteitenprogramma

In het activiteitenprogramma kan een onderscheid worden gemaakt in:

 I  Individuele activiteiten

 II Groepsactiviteiten

 I Individuele activiteiten

	 n		Informatieve themabijeenkomsten/workshop

 n Coaching

	 n		Kunstzinnige vitaliteitstraining en talentenspel (‘kom in je kracht’)

  1e helft 2017

 n		 ‘werken aan werk’; maandelijks spreekuur (vragen over ‘re-integratie  

  en kanker)

	 n		Ontspannen en verwennen

	 n		Reiki

	 n		Massage bij kanker

	 n		Haarverwennerij

	 n		Voetverwennerij

	 n		Schoonheidsbehandeling

	 n		Make-up en nagels

 II groepsactiviteiten

	 n		Bewegen

	 n		Idogo

	 n		Qigong en Tai Chi

	 n		wandelen

	 n		Fietsen

	 n		Yoga

6
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Informatieve themabijeenkomsten/workshops/lotgenotencontact/

huiskamergesprekken

	 n		Interactieve workshops voeding

	 n		 ‘Omgaan met lichamelijke ongemakken’ t.g.v. chemo behandelingen,  

  bestraling, operatie (oedeemtherapeute)

	 n		Vermoeidheid en bewegen, voorlichting oncologisch bewegings-

  programma  (fysiotherapeut)

	 n		 ‘Stilstaan bij vermoeidheid’; dag-workshop

	 n		Huiskamergesprekken onder leiding van coach

Diverse themabijeenkomsten onder leiding van coach

	 n		Mindfulness en zelfcompassie

	 n		Mindfulness training; 8 weken

	 n		Klankschalen

	 n		 ‘Mijmeren op papier’; schrijfcafé

Ontspannen

	 n		lunches, nieuwjaarsborrel, paasactiviteit, kerst high tea

	 n		workshops fotografie

	 n		 ‘Zingen voor het leven’

	 n		Buitenactiviteit, bezoek aan Taste in het Voorhof inclusief lunch

	 n		workshops cup cakes en taarten maken

	 n		Stenen en hydrolaten voorlichting en omlijst met high tea.  

creatieve activiteiten

	 n		Schilderen, tekenen, boetseren, intuïtief tekenen en schilderen

	 n		Diverse creatieve workshops

	 n		Huiskameractiviteiten; ‘vlinders vouwen, ‘ribbon armbandjes’, 

  ‘mandala borduren’.  n

'Gasten voor gasten'Japanse papieren kaartjes

Kerst High Tea

Hundertwasser

Bloemschikken zomers Intuïtief tekenen
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Activiteitenbegeleidster met schilderstuk van gast

Kunstwerkjes van gasten hangen in Inloophuis
Tekenen met bijenwas

Armbandjes 

Tulp in potje

Boetseren
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DEElnAMES

 activiteiten 2017 2016 2015

   

 Inloop 933 860 903

 Bewustwordingsactiviteiten groep 271 165 182

 Bewustwordingsactiviteiten individueel 127 171 209

 Bewegen: Tai-Chi, Idogo, Qigong, Yoga e.d. 574 592 581

 Bewegen: overig …. 8 3 31

 Creatief: boetseren 324 310 312

 Creatief: schilderen/tekenen in alle vormen 308 200 201

 Creatief: Verbeeld en bundel 128 110 0

 Creatief: overig …. 432 670 677

 Informatie/voorlichting over kanker 25 86 52

 Verwenactiviteiten: schoonheidsbehandeling, 

 voetverwennerij, make-up e.d. 322 245 378

 Verwenactiviteiten: lunches, paasbrunch, 

 kerstbrunch e.d. 244 218 261

 Verwenactiviteiten: lichaamsmassage, Reiki, 

 meditatie, e.d. 204 185 257

 Verwenactiviteiten: zingen en muziek 190 145 149

 Verwenactiviteiten: overig .... 129 12 33

   

 totaal 4219 3972 4226

Met ingang van 2017 is voor o.a. het vastleggen van de door onze gasten 

bezochte activiteiten een nieuw registratiesysteem geimplementeerd.  

Dit systeem is specifiek voor onze branche door onze koepel IPSO geinitieerd 

en uitgerold onder de inloophuizen in nederland. De cijfers van 2016 en 

2015 zijn voor zover mogelijk aangepast aan deze nieuwe systematiek.

naast bovenstaande activiteiten worden regelmatig samen met het RdGG 

ziekenhuis en patiëntenverenigingen informatieve lotgenoten bijeenkomsten 

georganiseerd, waarvoor ons inloophuis haar ruimte ter beschikking stelt. 

Deze bijeenkomsten worden hoofdzakelijk bezocht door gasten vanuit de 

discipline van het ziekenhuis zelf, terwijl  ons inloophuis die bijeenkomsten 

verder faciliteert. n
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OrgaNISatIe 

 Bestuur

 wout van der Toorn Vrijthoff  Voorzitter 

 Hans Bruijstens  Secretaris 

 Marcel den Dulk  Penningmeester 

 José Raijmans – Margés  Bestuurslid algemeen

 Operationele zaken: 

 Ingrid Arkesteijn Coördinator 

 Hans Bruijstens Vanuit het bestuur voor overleg en 
   afstemming met coördinator

 Tussen 70 en 80   Gastvrouwen/heren en activiteiten-

   begeleid(st)ers

 commissie Fondsenwerving: 

 Paul Friskes Voorzitter 

 Magda den Dulk Operationeel team fondsenwerving 

 Addy Gaemers - van loon Operationeel team fondsenwerving 

 Marcel den Dulk Vanuit het bestuur voor overleg en 
   afstemming

 commissie Public relations: 

 Huub Schoemaker Voorzitter

   vanaf medio 2017 

 Henk Berkman Vormgeving en lay-out 

 Magda den Dulk Operationeel team PR 

 Addy Gaemers - van loon Operationeel team PR 

 Roel van Dorsten Beheer website 

 Erika de Heus Facebook

 wout van der Toorn Vrijthoff  Vanuit het bestuur voor overleg en 
   afstemming

 Facilitaire dienstverlening: 

 ICT-functie Vacant; was tot eind 2016 

   Rogier Huurman

 Theo Rothfusz Tuinonderhoud

 nico Troeleman Algemeen onderhoud

 Kascontrolecommissie:

 Frank de waardt   Tot en met de controle van de 

    jaarrekening 2016

 Cees Tromp 

 Ina Bake   Vanaf de controle van de

    jaarrekening 2017

	 n
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BeStuur

het bestuur heeft in 2017 negen maal vergaderd, te weten: 

23 januari, 15 februari, 9 maart, 13 april, 18 mei, 17 augustus,  

14 september, 3 oktober en 13 december.

Alle bestuursleden zijn werkzaam als onbezoldigd-vrijwilligers. Het vanaf 

september 2016 nagenoeg volledig nieuwe bestuur heeft na een periode 

van verkenning en inwerking vanuit haar eigen motivaties aan het Inloophuis 

sturing te geven met nieuwe initiatieven, die ook binnen de informele zorg 

gevraagd worden door onze snel veranderende samenleving.

De beleidslijnen voor “gasten” en “PR” worden continue gemonitord en 

zullen in 2018 weer verder worden uitgediept o.a. door een onderzoek, dat 

door studenten van de Haagse Hogeschool zal worden uitgevoerd met als 

centrale vraag welk toekomstig profiel van het inloophuis komt tegemoet 

aan de behoefte van een representatieve vertegenwoordiging van de 

mensen die, in het werkgebied van het inloophuis, jaarlijks de diagnose 

kanker krijgen?  In 2017 heeft het Inloophuis  weer kunnen afsluiten met 

positieve resultaten binnen de beoogde doelstellingen. 

Het aantal bezoeken en unieke bezoekers binnen onze doelgroep zijn t.o.v. 

2017 ongeveer gelijk gebleven. De geboden activiteiten zijn meegegroeid 

met de wensen van de gasten en steviger geworteld binnen de functie het 

inloophuis.  Zoals hierboven al gememoreerd zal nader onderzoek antwoord 

moeten geven hoe  “vraag” en “aanbod” naar de toekomst geborgd kunnen 

worden.

De kontakten met en ontwikkelingen rond  subsidieverstrekkers, donateurs, 

partners en andere fondsenverstrekkers hebben we voor zover haalbaar 

adequate aandacht kunnen geven.  Zo ook die met de branche genoten en 

het Delftse maatschappelijke veld. 

De PR activiteiten hebben weer een extra impuls gekregen mede doordat na 

ruim anderhalf jaar de vacante vrijwilligersfunctie van voorzitter van de 

commissie PR definitief kon worden ingevuld. De samenwerking met het 

KwF om in 2018 een Samenloop voor Hoop in Delft te organiseren zal 

zowel een positieve uitwerking hebben op onze PR uitingen als op onze 

fondsenwerving.

Al met al een voor 2017 alleszins acceptabel resultaat.

Dank is natuurlijk verschuldigd aan alle vrijwilligers, fondsenverstrekkers en 

andere samenwerkende en ondersteunende personen en instanties van ons 

Inloophuis voor hun warme betrokkenheid. n

n		Wout van der toorn vrijthoff  

 Voorzitter 

	 							n		hans Bruijstens 

Secretaris 

																					n		Marcel den Dulk 

 Penningmeester 

										n		José raijmans-Margés

Bestuurslid algemeen
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cOörDINatOr

De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse continuïteit 

in het Inloophuis. Zij is de enige betaalde kracht en heeft een 

parttime-dienstverband voor onbepaalde tijd van 24 uur per week, 

verdeeld over vier dagen. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van het door het 

bestuur vastgestelde beleid voor het inloophuis. Zij werft, selecteert, 

begeleidt en stuurt de gastvrouwen, gastheren en activiteitenbegeleiders aan 

en organiseert de eventueel benodigde (bij)scholing van deze vrijwilligers. 

Verder draagt zij zorg voor het samenstellen en organiseren van het 

activiteitenprogramma voor de gasten van het Inloophuis. 

De verzorging van een aantal administratieve zaken waaronder de registratie 

van bezoekers en vrijwilligers, post, archivering en e-mailafhandeling 

behoren eveneens tot de verantwoordelijkheden van de coördinator. 

De coördinator wordt door het bestuur aangestuurd, maar is zelf verant-

woordelijk voor de haar opgelegde taken en het toegekende activiteiten-

budget. Een duidelijke onderlinge communicatie tussen bestuur en 

coördinator is voorwaarde voor het goed functioneren van het Inloophuis. 

Daartoe wordt structureel overleg gevoerd tussen de coördinator en de 

secretaris van het bestuur.  na overleg met het bestuur kan de coördinator 

deelnemen aan verdere scholing ter bevordering van haar kwaliteit binnen 

de kaders van haar functie. n

n		Ingrid arkesteijn 

 Coördinator
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Bezoek Burgermeester

vrIJWIllIgerS 

Om uitvoering te geven aan het uitgebreide activiteitenprogramma 

zijn in 2017 o.a. de volgende vrijwilligers direct werkzaam 

geweest.

 28    Gastvrouwen/gastheren

 33  Vaste activiteitenbegeleiders

 18   Oproep activiteitenbegeleiders (deze zijn incidenteel inzetbaar)

  

vrijwilligersbeleid

Als vast onderdeel van de bedrijfsvoering voert het Inloophuis Debora een 

actief vrijwilligersbeleid. Daarmee worden de vrijwilligers o.a. optimaal 

toegerust voor de uitvoering van hun taken zoals:

	 n (bij)scholing in samenwerking met IPSO 

	 n workshops Delft voor Elkaar en netwerk Palliatieve Zorg

	 n Regulier werkoverleg

	 n Jaargesprekken met coördinator

	 n Overige bijeenkomsten zoals: brainstorm met bestuur n.a.v. 

  aangepaste missie/visie

Ook werd in 2017 bijzondere aandacht besteed aan het attentiebeleid voor 

vrijwilligers zoals:

	 n		Plezierige bijeenkomsten/workshops (2x per jaar)

	 n		Attenties bij: verjaardagen, jubilea, trouw en rouw, nationale 

  vrijwilligersdag 2017. n
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D e b o r a
P a r t n e r s h i p
C l u b

COMMISSIE 
FONDSeNwERVInG

taakstelling commissie fondsenwerving

De commissie houdt zich bezig met  alle externe sponsorinkomsten. 

Dit betreffen in eerste instantie de inkomsten uit de Debora Partnership Club 

(hoofdzakelijk bedrijfsleven), zowel in geld als in natura, maar ook de 

bijdragen van de vrienden (particulieren), de incidentele sponsorbijdragen 

en andere fondseninzamelingsacties. De subsidie-verwervingen vallen 

daarentegen onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van het 

algemeen bestuur.

 

Mutaties DPc lidmaatschappen

Begin 2017 stonden 73 DPC partners ingeschreven die ieder € 500,00 of 

meer doneerden. Daarnaast waren er 13 partners die het Inloophuis 

bijdragen in natura schonken. Totaal dus 86 partners. De lidmaatschappen 

met 19 partners (waarvan 1 sponsor in natura) zijn in 2017 beëindigd, terwijl 

er 3 nieuwe betalende lidmaatschappen zijn aangegaan en geen sponsors in 

natura zijn bijgekomen. 19 lidmaatschappen zijn in 2017 verlengd. Het jaar 

2018 zijn we zo ingegaan met 58 partners die geld doneren en 12 partners 

die sponsoren in natura. 

Werving partners DPc

Voor de financiële continuïteit voor het Inloophuis – mede gezien de 

ontwikkelingen rond de terugtredende overheden -  is het van groot belang, 

dat het aantal partners zich minimaal handhaaft en beter nog zal toenemen. 

In 2018 lopen 36 lidmaatschappen af en deze sponsors zullen dus voor 

verlenging benaderd worden. Continue aandacht voor deze groep sponsors 

blijft hoge prioriteit vragen.

verzekeringsmaatschappij Nh 1816

Door een extra financiële bijdrage van bovengenoemde verzekeringsmaat-

schappij ter gelegenheid van hun 200 jarig bestaan blijft deze verzekeraar 

weer 5 jaar lid van ons inloophuis. 

golfbaan Delfland

Ook willen we niet onvermeld laten, dat de golfbaan Delfland inmiddels al 

weer jaren ons inloophuis geldelijk ondersteunt via de Vrienden van het 

inloophuis. 

Ondersteuning door Krant Delft op Zondag 

Evenals eerdere jaren werd ter gelegenheid van het aangaan van nieuwe 

contracten een artikel met foto in de Krant Delft op Zondag gepubliceerd. 

Hiermee en met de publicatie van andere redactionele stukken sponsort de 

heer  Bram Rontberg, directeur van Rodi Media en eigenaar van deze 

zondagskrant, op effectieve wijze de werving van nieuwe partners. 
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Dertiende Netwerkbijeenkomst

Op 26 oktober 2018 werd voor de dertiende keer de netwerkbijeenkomst 

voor de Debora Partnership Club georganiseerd, nu – mede op verzoek van 

een aantal partners zelf - in ons eigen inloophuis zelf. De aangeboden 

hapjes en drankjes werden dit jaar beschikbaar gesteld door een aantal 

sponsors in natura. 

namens het Inloophuis Debora heeft wout van Toorn - Vrijthoff als 

voorzitter van het Algemeen Bestuur de partners  kort op de hoogte gebracht 

van de ontwikkelingen binnen het Inloophuis zelf. Paul Friskes als voorzitter 

van de Commissie Fondsenwerving, waaronder de Debora Partnership Club, 

heeft vervolgens nog eens zijn dank uitgesproken voor de betrokkenheid van 

de partners bij het Inloophuis en de mutaties in het ledenbestand bekend 

gemaakt, waarna weer een groepsfoto voor publicatie in de media werd 

gemaakt. In een gezellige en ongedwongen sfeer werd natuurlijk ook volop 

genetwerkt.

"Onze gasten Ina Gronsveld en Inge van leeuwen hebben tijdens deze 

bijeenkomst hun verhaal verteld over hoe zij ons inloophuis hebben ervaren. 

Op welke wijze zij ondersteuning hebben ondervonden. In de vorm van lot-

genotencontact en de activiteiten die ons inloophuis biedt. Het heeft hen 

enorm geholpen. De wijze waarop zij hierover vertelden bezorgde menig luis-

teraar een brok in de keel. Onze DPC leden werden geconfronteerd met het 

goede wat zij doen voor Inloophuis Debora: het beschikbaar stellen van 

gelden om dit mogelijk te maken!".

Al met al kan weer worden teruggekeken op een zeer geslaagde bijeen-

komst, passend in de participatiemaatschappij, die de overheden momenteel 

zo nadrukkelijk promoot.

Volgend jaar naar: Voor de DPC netwerkbijeenkomst 2018 wordt nog naar 

een geschikte locatie gezocht. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

 

	 n		Paul Friskes

  Voorzitter Commissie Fondsenwerving

  Maart 2018  

D e b o r a
P a r t n e r s h i p
C l u b
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COMMISSIE
PUBlIC relatIONS

Pr Beleidsplan

Dit jaar is vanaf medio 2017 operationeel vorm gegeven aan het door het 

bestuur opgestelde vernieuwde PR Beleidsplan (2015-2016). 

DPc Netwerkbijeenkomst

Het PR team heeft ook dit jaar ondersteuning verleend aan de organisatie 

van de netwerkbijeenkomst van de Commissie Fondsenwerving/Debora 

Partnership Club.

Website

De website wordt door de verschillende vrijwilligers zo actueel mogelijk 

gehouden met nieuws van en rond het inloophuis. 

rodi Media (Delft op Zondag)

Ook dit jaar was er weer een prettige samenwerking met 'mediapartner' 

Rodi Media. Meerdere  activiteiten van het inloophuis kregen in Delft op 

Zondag aandacht middels redactionele stukjes. 

Verder plaatsten wij in de drie 'Zorgspecials' van Delft op Zondag een 

advertentie voor ons inloophuis.

Samenwerkingsverbanden lotgenotencontact

De plezierige samenwerking met het ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis en 

diverse patiëntenverenigingen werden dit jaar gecontinueerd. 

lotgenotencontactbijeenkomsten werden georganiseerd voor slokdarm-

kankerpatiënten en voor prostaatkankerpatiënten. Deze lotgenotenbijeen-

komsten zijn hierdoor vaste activiteiten in ons inloophuis geworden.

Bezoek van burgemeester van Bijsterveldt

Op 19 april bracht burgemeester Marja van Bijsterveldt een bezoek aan ons 

inloophuis. Ze gaf aan onder de indruk te zijn van wat Debora allemaal te 

bieden heeft. Tijdens gesprekken met onze gasten was ze vooral geïnteres-

seerd in hun persoonlijke beleving.

HOE HEEFT InlOOPHUIS DEBORA DIT JAAR VERDER VAn ZICH lATEn 

HOREn

Swim to Fight cancer in Delft

Tijdens Swim to Fight Cancer in Delft op 27 augustus was geregeld een 

reclame-uiting van ons inloophuis te zien op twee enorm grote lEDschermen 

van 6 m² en 10 m².
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Pluk de dag

Op deze informatie- en verwendag voor mensen met kanker en hun naasten, 

georganiseerd door het Reinier de Graaf Gasthuis op 16 september op 

landgoed de lindenhof te Delft, was ons inloophuis aanwezig met een 

informatietafel.

For You Magazine

Onder de titel “Een plek waar je jezelf kunt zijn” heeft For You Magazine in 

het najaar een artikel geplaatst waarin aandacht wordt gegeven aan de 

diverse activiteiten van ons inloophuis. For You magazine omschrijft zichzelf 

als bron van inspiratie op het gebied van beauty, health en lifestyle. Het blad 

is gratis af te halen bij diverse supermarkten, boekhandels en drogisterijen in 

Delft, Pijnacker-nootdorp en in Ypenburg.

lovely ladies

Tijdens deze themamarkt over borstkanker, gehouden in Herberg Vlietzigt in 

Rijswijk op 1 oktober, verzorgde een aantal van onze gasten de informatieta-

fel van Inloophuis Debora.

een kijkje bij de buren…..

Onder de noemer ‘Een kijkje bij de buren…’ heeft de Stichting Buurtwerk 

Voorhof II in oktober een artikel geschreven over het inloophuis. 

Een gesprek met gast Ina Gronsveld en voorzitter van de PR-commissie, 

Huub Schoemaker, heeft een paginagroot artikel opgeleverd. Ina geeft aan 

dat zij dankzij het bezoek aan het inloophuis weer over voldoende energie 

beschikt: “Ik heb nu zoveel energie dat ik bijna alles weer kan. Zelfs zoveel 

dat ik hiernaast ook weer activiteiten kan ontplooien.”

lichtjesavond Delft

Tijdens lichtjesavond op 12 december was geregeld een reclame-uiting van 

ons inloophuis te zien op twee enorm grote lEDschermen van 6 en 10 m².



andere Pr-zaken

Verder verzorgde de commissie-PR ook dit jaar o.a. weer het jaarverslag,

flyers e.d. 

Oog voor naasten

Jaarlijks krijgen veel mensen de mededeling dat ze een ernstige ziekte onder 

de leden hebben. Zo krijgt één op de drie nederlanders in zijn leven te horen 

dat hij aan kanker lijdt. Een mededeling die inslaat als een bom, niet alleen 

bij de patiënt, de naaste familie, vrienden en kennissen worden net zo hard 

getroffen. Doorgaans zijn alle ogen gericht op de patiënt, terwijl partners, 

kinderen, familieleden en vrienden ook dagelijks met de zieke en de ziekte in 

de weer zijn en daar, weliswaar op een andere manier, mee om moeten 

gaan. Pauline Stadhouders verzorgt en begeleidt, eens in de twee weken, 

het naastenprogramma.

BreiBoezem uitgiftepunt

Inloophuis Debora is sinds kort verbonden aan stichting Breiboezem en 

fungeert als uitgiftepunt. Stichting BreiBoezem heeft als doel vrouwen die 

getroffen zijn door borstkanker (of gendrager zijn) en een borstamputatie 

hebben ondergaan (Boezemdraagsters), gratis te voorzien van gebreide 

borstprothese(s).

raBO-bank sponsorfietstocht

September 2017 hebben de gasten en vrijwilligers deelgenomen aan de 

RABO-bank sponsorfietstocht. Dit is een sportieve manier om het Inloophuis 

Debora onder de aandacht te brengen en brengt daarnaast wat financiën 

binnen.
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Samenloop voor hoop Delft

In 2017 is de aanzet gedaan voor de organisatie van dit evenement, dat op 

9 en 10 juni 2018 voor het eerst in Delft zal plaatsvinen. Op deze dagen 

bruist het van leven op de campus van de TU Delft. Een verbindende plek in 

het hart van Delft Kennisstad, waar ook het eerste baanbrekende behandel-

centrum voor protonentherapie voor nederland, Holland PTC, is gevestigd. 

Ons inloophuis verleent zijn medewerking op diverse terreinen: onder andere 

met voorlichting aan vrijwilligers en gasten over de opzet van de Samenloop 

voor Hoop. Onze gasten maken tijdens de activiteiten 

artikelen die zullen worden verkocht in een verkoopkraam. Vrijwilligers van 

het inloophuis zorgen voor ontspannende activiteiten en ondersteuning voor 

survivors tijdens de Samenloop. 

In het jaarverslag van 2018 zal zeker aandacht worden geschonken aan de 

eerste Samenloop voor Hoop in Delft. n

n		huub Schoemaker 

 Voorzitter, Commissie Public Relations  
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BIJlAGE
JaarREKEnInG 2017

	 	 	 	 	 	 n		Marcel den Dulk 

 Penningmeester
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Jaarverslag 2016 |  Stichting InloophuIs Delft en Omstreken
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n		 Aart van der leeuwlaan 9, 2624 PK Delft  

n	 telefoon [015] 257 27 67  

n	 e-mail info@inloophuisdebora.nl 

n	 Website www.inloophuisdebora.nl  

Pijnacker-Nootdorp
Midden Delfland

 
 lnloop  hulS
 Debora  | Delft  

  Ontmoetingscentrum
voor mensen met kanker en

hun naasten


