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Voorwoord 

 
Het Inloophuis is in Delft door vrijwilligers opgericht. In veel 
steden in Nederland zijn soortgelijke initiatieven genomen. 
Inmiddels zijn er in Nederland totaal 75 inloophuizen. Het 
Inloophuis Debora is aangesloten bij IPSO, koepelorganisatie 
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 flink meer dan 100.000 nieuwe gevallen van kanker 
vastgesteld. Kanker is al jaren onafgebroken doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Binnen 
het bedieningsgebied van het inloophuis krijgen circa 1.500 mensen jaarlijks de diagnose 
kanker. Binnen dit werkveld voorziet het inloophuis in een groeiende behoefte. 
 
De resultaten uit een onderzoek dat door Sinzer en in samenwerking met KWF in 2018 is 
uitgevoerd naar de informele zorg bij kanker door inloophuizen wijst uit dat 96% van de 
bezoekers een positief effect ervaart. 
Uit dit onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het 
inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen 
en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld 
dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren op gebied van arbeidsparticipatie. 
 
Als we kijken waar we nu staan, kunnen we erg trots zijn op wat is bereikt. Een warm huis 
waar we dagelijks onze gasten ontvangen. Een huis gedragen door de inzet van veel 
vrijwilligers en met een stevige verankering heeft in de samenleving van Delft en 
omringende gemeentes. En niet te vergeten: een groot aantal partners en vrienden, 
grotendeels afkomstig uit het Delftse bedrijfsleven ondersteunen ons financieel. Samen met 
de structurele financiële ondersteuning die we ontvangen van Delft voor Elkaar 
en  gemeentes Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp kunnen we ons huishoudboekje op 
orde houden. 
 
De belangstelling voor het inloophuis is in de afgelopen jaren gegroeid. Waar mogelijk wordt 
in de komende jaren groei nagestreefd, gerelateerd aan de volgende ontwikkelingen: 

 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. 

 De bekendheid van het inloophuis groeit nog steeds. De groei zal gestimuleerd 
worden door meer intensieve samenwerking in de oncologische keten. 

 Het aanbod van ondersteuning en activiteiten wordt voortdurend geëvalueerd om 
een goede afstemming te houden op de behoefte van de mensen die binnen de regio 
jaarlijks de diagnose kanker krijgen.  
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Een groot aantal vrijwilligers is actief in de hoedanigheid van gastvrouwen, gastheren en 
activiteiten begeleiders. Voor de dagelijkse gang van zaken is er een part time professionele 
coördinator. De beleidsverantwoordelijkheid ligt bij een vrijwillig bestuur, dat ondersteund 
wordt door een PR en Fondsenwerving commissie.  
De brede 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. 
 
Wout van der Toorn Vrijthoff, 
voorzitter 
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Missie inloophuis 
Het Inloophuis Debora, Delft en Omstreken, is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor 
mensen met kanker en hun naasten. 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 
activiteitenaanbod om (weer) in een bepaalde mate van evenwicht in het leven te komen. 
 

 
 
Figuur 1 
 
  

   Diagnose
   kanker

medisch behandel traject

het traject waarbij het inloophuis mentale

ondersteuning biedt van tijdelijke aard

1 diagnose wordt, na verwijzing door de huisarts, gesteld 
door een specialist in een ziekenhuis

2 bewustwoording en orientatie op te maken keuzes
betreffende behandeling

3
medische behandeling

4 mentale nazorg

De focus van het werkterrein van het inloophuis

bewustwording
impact ziekte

kanker 

de "normale" gang
van het leven

op weg naar
herstel en acceptatie

van een hernieuwd
levensperspectief
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Maatschappelijk kader 
In 2018 kregen ruim 116.537 Nederlanders de diagnose kanker (Nederlandse 
Kankerregistratie (NKR), IKNL, 2018). In 2018 overleden ruim 150.000 inwoners van 
Nederland, kanker was met 31% de meest voorkomende doodsoorzaak (CBS). 
 
 

 
 
 
Belangrijke onderzoekresultaten 
Zoals aangehaald in het voorwoord wijst onderzoek naar de informele zorg bij kanker door 
inloophuizen uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en 
in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt dat 84% van de bezoekers vindt dat 
door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. 
Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek 
aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage 
leveren op gebied van arbeidsparticipatie. 
 
Inloophuizen bieden mensen met kanker en hun naasten laagdrempelige psychosociale 
ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, 
expressie en verwerking. Gasten ervaren de toegevoegde waarde van inloophuizen. Dit blijkt 
uit de dagelijkse gesprekken met gasten. Maar onderzoek is ook van belang is voor 
erkenning, financiering en verwijzing. 
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Relatie met positieve gezondheid 
De effecten die zijn geconstateerd passen goed bij het gedachtengoed van de positieve 
gezondheid, zoals ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij 
hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Uit het onderzoek 
blijkt dat inloophuizen deze brede kijk op de mens en de gezondheid hanteren. 
Voor 89% van de gasten biedt het inloophuis meerwaarde op ten minste drie van de zes 
domeinen van positieve gezondheid. 
 
Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door 
mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt 
nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en 
meedoen binnen de samenleving. 
Het helpt ook dat 54% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan 
het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één 
is bij kanker (Landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties, 2018). 
 
Impact vergroten 
Op dit moment worden alle inloophuizen in Nederland samen 200.000 keer per jaar bezocht. 
Met meer financiële ondersteuning kunnen de inloophuizen van waarde zijn voor een nog 
grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op 
de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen 
betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, die niet 
in geld is uit te drukken. 
 
Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die 
inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Het Sinzer-onderzoek geeft aan 
dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit 
thema, nu al gaat om een bedrag van rond de acht miljoen euro. 
 
Werkterrein en huidige activiteiten 
Alvorens in te gaan op de prestaties die het inloophuis levert, hechten wij er aan het werk 
van het inloophuis en de financiële ondersteuning daarvoor, op hoofdlijnen puntsgewijs, 
nader toe te lichten: 

 Het inloophuis biedt ondersteuning aan mensen die geconfronteerd worden/zijn 
met kanker en hun naasten. Kanker discrimineert niet. Dat impliceert dat de 
benadering van het inloophuis niet wijkgericht kan zijn of zich concentreert op 
specifieke bevolkingsgroepen. 

 De taakstelling van het inloophuis is scherp afgebakend en heeft een uniek karakter. 
 De prestatie die het inloophuis levert steunt nagenoeg volledig op de inzet van een 

groot aantal vrijwilligers, die hun bijdrage leveren vanuit een 
sociaal/maatschappelijke motivatie. 

 Het inloophuis voorziet in een maatschappelijke behoefte die in omvang groeit. 
 De subsidie die het inloophuis uit publieke middelen ontvangt dekt, tot nu toe, 

minder dan de helft van het jaarbudget. Het overige deel wordt opgebracht door 
een groot aantal bedrijven die werkzaam zijn in de regio en andere subsidie en 
donatieverstrekkers.     
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De voorgenomen activiteiten voor 2019 hebben enerzijds betrekking op een voortzetting 
van hetgeen in voorgaande jaren is opgebouwd. Anderzijds gaat het om activiteiten die 
aansluiten bij onze ambitie om de bekendheid en de kwaliteit van ondersteuning van het 
inloophuis te vergroten. 
 
Activiteiten en deelnemers  
Jaarlijks wordt het inloophuis circa 4.100 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. 
 
Het Inloophuis Debora was in 2018 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. 
 
Villa Debora 
Villa Debora is de kinderclub van Inloophuis Debora in Delft, voor kinderen die te maken 
hebben met kanker. Vanaf het najaar 2018 heeft een werkgroep keihard gewerkt om de 
aftrap van kidsclub Villa Debora in het voorjaar van 2019 mogelijk te maken.   
 
BreiBoezem  
BreiBoezem heeft als doel vrouwen die getroffen zijn door borstkanker en een 
borstamputatie hebben ondergaan gratis te voorzien van gebreide borstprotheses. Deze 
gebreide borstprotheses zijn een goed alternatief voor uitwendige siliconen borstprotheses 
en bij borstsparende operaties. Ze zijn comfortabel, wasbaar en voelen als ‘echt’ aan.  
 
CasaOchetto, verdiepings- en verwenweek in de 8ergen van Piëmonte in Italië 
Een week voor mensen met kanker die echt toe zijn aan ‘een weekje er tussen uit’. In een 
mooie omgeving waarin gelijkgestemden, lotgenoten, in alle rust, ruimte hebben om zaken 
voor zichzelf op een rijtje te krijgen. In een ontmoeting met zichzelf en elkaar. Driemaal 
hebben gasten van Debora in 2018 deelgenomen aan deze verdiepingsweek. 
 
Stichting Droomdag 
Deze organisatie verzorgt Droomdagen voor gezinnen, waarvan één van de ouders langdurig 
of ongeneeslijk ziek is én het jongste kind onder de 16 jaar is.  Twee gezinnen hebben via 
Debora hieraan deelgenomen. 

Roparun Vakantiebungalows 
Stichting Roparun beschikt over een aantal vakantiebungalows waar kankerpatiënten en hun 
familie een weekend of weekje geheel kosteloos kunnen genieten.  Tweemaal hebben 
gasten heerlijk genoten van een paar dagen weg!  
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DeboraThuis 
Driemaal werden huisbezoeken door onze vrijwilligers verricht aan gasten die niet zelf in 
staat waren het Inloophuis te bezoeken. 
 
Fighting Cancer, gratis chemomutsen voor vrouwen, kinderen en mannen 
Deze mutsen worden gratis aangeboden in verschillende ziekenhuizen. In 2018 heeft de 
organisatie aansluiting gezocht bij Debora zodat ook wij deze mutsen voor gasten 
beschikbaar hebben. 
 
Samenwerking Inloophuizen Carma (Westland) en Haaglanden (Wateringse Veld) 
In 2018 is de onderlinge samenwerking met de ons omringende inloophuizen versterkt. Een 
select programma-aanbod is toegankelijk voor gasten van de inloophuizen Carma, 
Haaglanden en Debora.  
 
Verwenactiviteiten 
Bijna wekelijks zijn verwenactiviteiten in de vorm van schoonheidsbehandelingen, make-up 
adviezen, massages, dinercheques en haarverwennerij voor gasten beschikbaar geweest. 
 
SamenLoop Voor Hoop 
In 2018 werd voor het eerst de SamenLoopVoorHoop (SLvH) georganiseerd in Delft. Veel 
vrijwilligers en gasten hebben zich voor dit evenement ingezet. Vooraf in workshops, als 
wandelgroep en als kraambezetting. De opbrengst van dit evenement kwam grotendeels ten 
goede van het KWF en voor een kleiner, maar voor ons inloophuis, zeer belangrijk deel aan 
Debora. 
 
In vogelvlucht  
Het enorme scala aan activiteiten (in groepen of individueel) 
 
Huiskameractiviteiten 

 Vlinders vouwen, ribbon armbandjes maken, Sinterklaasspel, huiskamergesprekken, 
schrijfcafé ‘mijmeren op papier’ 

Ontspannen en verwennen 
 Reiki, massage, voetverwennerij, schoonheidsbehandeling, make-up,nagels 

Bewegen 
 Idogo, Qigong en Tai Chi, Wandelen, Yoga 

Informatieve themabijeenkomsten 
 Coaching, ‘Werken aan werk’, voorlichting ‘Kanker en werk’ (UWV)  
 Omgaan met lichamelijke ongemakken na chemo behandelingen, bestraling, 

operatie door oedeemtherapeute 
 Vermoeidheid en bewegen, voorlichting oncologisch bewegingsprogramma door 

fysiotherapeut, workshops ‘stilstaan bij vermoeidheid’ 
 Mindfulness en zelfcompassie, achtweekse mindfulness training, klankschalen 
 Lotgenotenbijeenkomsten slokdarmkanker samen met het Reinier de Graaf Gasthuis  
 Lotgenotenbijeenkomsten prostaatkanker patiënten samen met het Reinier de Graaf 

Gasthuis en de Prostaatkanker Stichting 
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Creatieve activiteiten 
 Schilderen, tekenen, boetseren, intuïtief tekenen en schilderen 
 Draadfiguren maken, fles of pot verouderen, servies beschilderen, mozaïek, 

dromenvangers maken, insectenhotel versieren, home sweet home, voorjaarsbord 
maken, vilten, kaarten maken, etagère voor buiten, minituintjes, shadowpainting. 

Ontspannen 
 Lunches, nieuwjaarsborrel, paasbrunch, kerstactiviteit, zang, buitenactiviteiten, 

exposities keramiek atelier 
 

Vrijwilligers 
Om uitvoering te geven aan het uitgebreide activiteitenprogramma zijn er in 2018 veel 
vrijwilligers werkzaam geweest in diverse functies zoals: 
- 26 gastvrouwen/gastheren 
- 34 vaste activiteitenbegeleiders 
- 22 oproep activiteitenbegeleiders (deze zijn incidenteel inzetbaar) 
- 11 Overige vrijwilligers (Bestuursleden, commissieleden en facilitaire dienstverleners) 
 
De coördinator draagt zorg voor planning en roostering van de activiteiten, diverse 
themabijeenkomsten, workshops en voert het vrijwilligersbeleid uit. 
 
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. 
Naast activiteiten voor gasten worden de vrijwilligers niet vergeten zoals blijkt uit een aantal 
activiteiten die speciaal voor hen werden aangeboden: Nieuwjaarsborrel en jaarlijks etentje, 
boodschappenpakketten, verjaardag-/vrijwilligersattentie, workshop fotografie, Reiki, 
energetische facelift, voetverwennerij en make-up en nagelverzorging. 
 
Bijeenkomsten met bestuur 
In juni en november kwamen team en bestuur bij elkaar om bestuursbesluiten onder meer 
invoering eigen bijdrage toe te lichten en ideëen  en visies uit te wisselen. 
 
Overleg 
Jaarlijks vindt tweemaal regulier werkoverleg plaats met vrijwilligers en 
activiteitenbegeleiders. Eenmaal per jaar vinden individuele jaargesprekken plaats met 
gastvrouwen/gastheren. Gedurende het jaar onderhoudt de coördinator regelmatig contact 
met de activiteitenbegeleiders in verband met planning van activiteiten en afstemming 
 
(Bij)scholing 
Vrijwilligers ontvangen bijscholing om hen optimaal toe te rusten voor hun werkzaamheden; 
dit is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. 

 10 vrijwilligers (gastvrouwen en activiteitenbegeleiders) namen deel aan de 
driedaagse basistraining van IPSO. 

 20 vrijwilligers volgden de eendaagse maatwerk training ’lastige gesprekken’. 
Beide trainingen werden ‘buiten de deur’, bij Woonbron Delft, uitgevoerd zodat het 
Inloophuis tijdens de trainingsdagen geopend kon blijven voor onze gasten.  
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Kengetallen 2018 
 
Verdeling gasten in vrouw-man 

Vrouw 84% 
Man 16% 

Bron: QSuite Registratiesysteem Debora 

 
Deelname naar gemeente - regio 

 2018 
Delft 66% 
Pijnacker-Nootdorp 11% 
Midden-Delfland 5% 
Den Haag/Rijswijk 7,5% 
Overige 10,5% 

Bron: QSuite Registratiesysteem Debora 

 
Deelname naar activiteiten 
 2017 2018 % 
Inloop 933 1016 24,9% 
Bewustwordingsactiviteiten in groepsverband 271 355 8,7% 
Bewustwordingsactiviteiten - individueel 127 64 1,6% 
Bewegen in groepsverband (Tai-Chi, Idogo, Qigong, Yoga e.d.) 574 499 12,2% 
Bewegen individueel 8 18 0,4% 
Creatief - boetseren 324 332 8,1% 
Creatief - schilderen/tekenen in alle vormen 308 196 4,8% 
Creatief - overige vormen 128 414 10,1% 
Voorlichting over kanker, lotgenoten bijeenkomsten 25 65 1,6% 
Verwenactiviteiten - individuele behandelingen en vormen 526 543 13,3% 
Verwenactiviteiten - lunches, brunches 244 274 6,7% 
Verwenactiviteiten - zingen en muziek 190 199 4,9% 
Verwenactiviteiten - overig 129 115 2,8% 

    
Totaal 4219 4090 100% 

Bron QSuite Registratiesysteem Debora    
 
Voor het vastleggen van de  activiteiten is een registratiesysteem QSuite geïmplementeerd.  
Dit systeem is specifiek voor inloophuizen door onze koepel IPSO geïnitieerd en uitgerold in 
Nederland. In de loop van 2018 heeft IPSO echter besloten om te stoppen met de verdere 
ontwikkeling van het systeem. In afwachting van nieuwe IPSO software blijft Debora in het 
huidige systeem registreren. Registraties worden binnen de AVG regels op landelijk niveau 
gebundeld om belangenbehartiging richting subsidiegevers en (landelijke en gemeentelijke) 
politiek te verbeteren. 
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Organisatie 
Bestuur 
Wout van der Toorn Vrijthoff, voorzitter  
Hans Bruijstens, secretaris  
Marcel den Dulk, penningmeester (opgevolgd door Fred Klumpers in 2019)  
José Raijmans – Margés, bestuurslid algemeen (tot 1 oktober) 
Martha de Putter – Stuiveling, bestuurslid algemeen (vanaf 1 oktober) 
Het bestuur is in 2018 acht maal bijeen geweest. Alle bestuursleden zijn onbezoldigde 
vrijwilligers.  
 
Operationele zaken 
Ingrid Arkesteijn, coördinator  
Gastvrouwen/heren en activiteitenbegeleid(st)ers 
 
Commissie Fondsenwerving en PR 
Paul Friskes, voorzitter Fondsenwerving 
Huub Schoemaker, voorzitter PR 
Magda den Dulk, operationeel team fondsenwerving en PR  
Addy Gaemers - van Loon, operationeel team fondsenwerving en PR 
Marcel den Dulk, vanuit het bestuur voor overleg en afstemming 
Henk Berkman, vormgeving en lay-out  
Roel van Dorsten, website 
Annet Sluer en Anja Buurman, website  
Erika de Heus, facebook 
 
Facilitaire dienstverlening:  
ICT-ondersteuning - vacant 
Theo Rothfusz, tuinonderhoud 
Nico Troeleman, algemeen onderhoud 
 
Kascontrolecommissie: 
Ina Bake 
Con de Putter 
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Coördinator 
 
De coördinator, Ingrid Arkesteijn, is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse continuïteit in het Inloophuis. Zij is de enige betaalde 
kracht en heeft een parttime-dienstverband 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 verantwoordelijk voor de 
haar opgelegde taken en het toegekende activiteitenbudget. 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 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. 
 
 
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 
subsidieverwerving valt onder de verantwoordelijkheid van de 
penningmeester van het algemeen bestuur. 
  
DPC lidmaatschappen 
DPC partners doneren € 500,00 of meer per jaar. Doorgaans doen zij dit 
voor een periode van drie jaar. Daarnaast zijn partners die het 

Inloophuis bijdragen in natura schonken. Het aantal DPC partners loopt langzaam terug en 
dit is uiteraard een zorg, maar tegelijk ook een uitdaging voor de commissie om hier de vaart 
in te houden.  
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Werving partners DPC 
Voor de financiële continuïteit voor het Inloophuis is het van groot belang, dat het aantal 
partners op peil blijft en mooier nog zich uitbreidt. Dit blijkt in deze tijd nog geen 
eenvoudige taak. Continue aandacht voor deze groep sponsors blijft hoge prioriteit vragen. 
 
Verzekeringsmaatschappij NH 1816 
Door een extra financiële bijdrage voor de duur van vijf jaar van bovengenoemde 
verzekeringsmaatschappij ter gelegenheid van hun 200 jarig bestaan in 2016, is tot 2021 een 
lidmaatschap zeker gesteld .  
 
Golfbaan Delfland en Krant Delft op Zondag  
Golfbaan Delfland was in 2018 opnieuw een betekenisvolle donateur van het inloophuis.  
Evenals eerdere jaren werd ter gelegenheid van het aangaan van nieuwe contracten een 
artikel met foto in de Krant Delft op Zondag gepubliceerd. Publicaties hierover worden door 
uitgever Rodi Media gefaciliteerd.  
 
Netwerkbijeenkomst. 
In 2018 werd de Netwerkbijeenkomst voor de Debora Partnership Club georganiseerd, dit 
keer in De Botanische Tuin, waar onze partners bijzonder gastvrij zijn ontvangen. Een 
waardevolle lezing over en een rondgang door de tuin leverde nieuwe kennis op over de 
relatie tussen planten in de botanische tuin en het onderzoek naar kanker. 
Een groepsfoto voor publicatie in de media werd gemaakt en in een gezellige en 
ongedwongen setting werd volop met elkaar genetwerkt. 
  
 
Commissie Public Relations 
 
Activiteiten die de commissie heeft ontplooid of (mede) vormgegeven zijn 

 Dit jaar is operationeel vorm gegeven aan het door het bestuur opgestelde PR 
Beleidsplan. 

 DPC Netwerkbijeenkomst; ondersteuning is verleend aan de organisatie van de 
netwerkbijeenkomst van Commissie Fondsenwerving / Debora Partnership Club. 

 De website is door de verschillende vrijwilligers zo actueel mogelijk gehouden met 
nieuws van en rond het inloophuis. 

 Een prettige samenwerking met 'mediapartner' Rodi Media (Delft op Zondag). Het 
inloophuis kreeg in Delft op Zondag aandacht middels redactionele stukjes. In de 
drie 'Zorgspecials' van Delft op Zondag zijn advertenties geplaatst. 

 Samenwerkingsverbanden lotgenotencontact met het Reinier de Graaf Gasthuis en 
diverse patiëntenverenigingen (slokdarmkanker- en prostaatkankerpatiënten). 

 Verschijning jaarverslag 
 
Waar heeft Inloophuis Debora dit jaar verder van zich laten horen 

 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 
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activiteiten van ons inloophuis. For You magazine omschrijft zichzelf als bron van 
inspiratie op het gebied van beauty, health en lifestyle.. 

 Organisatie SamenLoop voor Hoop Delft. In 2018 voor het eerst in Delft. Op 9 en 10 
juni 2018 bruiste het van leven op de campus van de TU Delft, waar ook het eerste 
baanbrekende behandelcentrum voor protonentherapie voor Nederland, Holland 
PTC, is gevestigd. Het inloophuis heeft zijn medewerking verleend op diverse 
terreinen: voorlichting aan vrijwilligers en gasten over de opzet van de SamenLoop 
voor Hoop; diverse artikelen en persberichten laten plaatsen in de lokale kranten. 
Een speciale nieuwsbrief is ontwikkeld met tien edities, verspreid via de mail en 
social media. Onze gasten maakten tijdens creatieve activiteiten artikelen die 
werden verkocht in de kraam. In een luxe tent werden survivors verwend. Zij kregen 
een mooie koffietafel aangeboden en een lunch. Vrijwilligers van het inloophuis 
zorgden voor ontspannende activiteiten en ondersteuning. Een van de 
hoogtepunten was de kaarsenceremonie. SamenLoop Voor Hoop Delft was een 
grote aaneenschakeling van hoogtepunten, waar we met diepe dankbaarheid en 
liefdevol respect op terug kijken. In het jaar 2020 zal de tweede editie van de 
SamenLoop voor Hoop Delft plaatsvinden. 

 Kerstlunch bij Albert Heijn XL Delft. In december heeft Albert Heijn XL aan de 
Martinus Nijhofflaan onze gasten uitgenodigd voor een kerstlunch. Vele gasten 
hebben met beide handen de uitnodiging aangenomen. Debora is heel blij met zo’n 
fantastische sponsor (o.a. gratis koffie en thee het hele jaar door). Als klapper op de 
vuurpijl heeft Delft op Zondag hieraan een groot artikel gewijd. 

 In voorbereiding voor 2019:  Villa Debora. In maart 2019 start een club voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar die zijn geraakt door kanker. Omdat zij zelf/één van de 
ouders/een familielid of een ander dierbaar persoon kanker heeft (gehad).  

 
Formering nieuwe PR &F Commissie 
Om het PR Beleidsplan beter uit te kunnen voeren wordt er een nieuwe P&F Commissie (PR 
en Fondsenwervingscommissie) gevormd. De commissie zal bestaan uit zes autonome 
subcommissies die projectmatig werken: 

 Externe netwerken 
 Fondsenweving 
 Evenementen 
 Social Media 
 Pers en Publicaties 
 Contacten Zorgaanbieders 

 
De P&F Commissie is op zoek naar vrijwilligers om de diverse taken uit te kunnen voeren. 
Uitgangspunt is dat elke taak qua tijd circa 0 tot 4 uur per week zal vragen.  
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