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Er  is weer erg veel gebeurd het afgelopen jaar. 2018 heeft vooral in 
het teken gestaan van groei, op velerlei gebied: 
 Groei in professionalisering 
 Groei in kennis en kunde 

Groei in aantal bezoekers 
 Groei in aantal vrijwilligers 
 Groei in activiteiten 
 Groei in uren 
 Groei in de bezetting van het pand 
 Groei in onze maatschappelijke rol 
 Groei in naamsbekendheid 
Dit alles is fantastisch om te zien en het is bereikt dankzij de inzet 
van velen.  
 
De eerste pijler voor een optimale dienstverlening was permanente 
huisvesting en daar zijn we nog steeds erg blij mee. In ons mooie 
pand aan de Dijkweg 21 in Naaldwijk kunnen we nu ook aan andere 
organisaties ruimte gunnen om hun goede maatschappelijke intenties 
uit te  voeren. Langzamerhand wordt ons inloophuis een klein 
maatschappelijk centrum. 
 
Begin 2018 is ingezet op professionalisering, dat is onze tweede 
pijler. Met de komst van Mariska Bakker als nieuwe coördinator 
hebben we daar een grote stap in kunnen maken.  
 
De derde pijler is structurele financiering, hét speerpunt voor 2019. 
Enerzijds om de professionalisering blijvend te kunnen betalen en  
anderzijds om hierin verder uit te breiden. Groei is mooi, maar dat 
vraagt ook groei in de organisatie en de begeleiding. 
 

 
 
Groei is geen doel op zich, maar wij zijn ervan overtuigd dat wij nog 
veel meer mensen kunnen helpen.  
 
IPSO, onze landelijke brancheorganisatie, heeft in samenwerking 
met KWF Kankerbestrijding in 2018 een onderzoek laten uitvoeren 
naar de maatschappelijke resultaten van de inloophuizen. Uit  dit 
door Sinzer opgestelde rapport blijkt dat 96% van de bezoekers aan 
inloophuizen een positief effect ervaart van de informele zorg bij 
kanker die deze 
inloophuizen bieden. Wij 
voelden het al, maar nu is 
het ook meetbaar gemaakt. 
Het onderzoeksrapport is 
op onze vernieuwde 
website te vinden. 
 
Graag bedank ik iedereen – 
mede namens alle 
bezoekers – voor de 
getoonde  inzet en 
inspanningen, maar zeker 
ook voor al het 
enthousiasme en 
vertrouwen. 
 
Pech Samwel, voorzitter 
Stichting Inloophuis Carma 
 
  

Voorwoord voorzitter  
 



 
 

 
Stichting Inloophuis Carma is op 6 
december 2010 opgericht. De eerste 
inloop vond plaats in Monster op 14 
januari 2011 in het Pr8+paleis van Simba 
Kinderopvang. Van april 2013 tot mei 

2017 was Inloophuis Carma gevestigd aan de Oranjetuin 15 in 
Naaldwijk. In mei 2017 werd het pand aan de Dijkweg 21 in 
Naaldwijk betrokken, centraal gelegen en goed bereikbaar. Een 
verhuizing met veel positieve gevolgen: meer mogelijkheden, meer 
activiteiten, meer bezoekers en meer samenwerking met andere 
partijen. 
 
Inloophuis Carma heeft als missie het verbeteren van de kwaliteit 
van leven bij mensen die kanker hebben, hun naasten en hun 
nabestaanden en als doel een begrip en duidelijk onderdeel zijn van 
de (psycho)oncologische zorg in het Westland.  
 
Wij richten ons op inwoners van gemeente Westland, maar ook van 
Hoek van Holland en Maasland. Bezoekers uit Maassluis en 
Loosduinen zijn eveneens welkom.  
 
Inloophuis Carma is aangesloten bij IPSO, de brancheorganisatie 
van inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland en is 
door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Giften zijn hierdoor, binnen de daarvoor 
geldende kaders, fiscaal aftrekbaar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen  
  



 
 
Zie bijlage 1 voor de samenstelling van het bestuur 
  
In het kalenderjaar 2018 heeft het voltallige bestuur vier keer 
regulier vergaderd. In december vindt er een extra 
bestuursvergadering plaats, waarin een gesprek met een introducé. 
Deze was uitgenodigd om met ons te brainstormen over verbetering 
van de sponsoractiviteiten in de nabije toekomst. Bij deze vijf 
vergaderingen waren ook de coördinator en de ondersteuner van 
coördinator & bestuur aanwezig. 
Het dagelijks bestuur heeft eveneens vijfmaal vergaderd in een 
enigszins wisselende samenstelling. 
 
In 2018 zijn drie bestuursleden gestopt bij het inloophuis en zijn er 
twee nieuwe bestuursleden toegetreden. 
Johan Groenewegen stopt als penningmeester in februari, maar heeft 
tot de komst van de nieuwe penningmeester zorggedragen voor de 
financiële administratie.  
Joke Ligthart en Conny van der Sande stopten beiden in maart als 
bestuurslid. Vanaf de initiatiefgroep waren zij betrokken bij 
Inloophuis Carma. Beiden blijven nog wel betrokken bij het 
inloophuis als informatiebron en – indien nodig – als begeleiders bij 
enkele activiteiten. 
Vanaf maart maakt Conny van der Sande derhalve geen deel meer 
uit van het dagelijks bestuur. In afwachting van een definitieve 
invulling van deze vacature zijn in de DB-vergaderingen na maart 
afwisselend  Ben Assies (bestuurslid) en Marc Pleijsier 
(ondersteuner van coördinator & bestuur) toegevoegd als derde lid 
van het dagelijks bestuur. 
 
Net als voorgaande jaren hebben de bestuursleden ook dit jaar hun 
taken onbezoldigd uitgevoerd. 
 

  Activiteiten bestuur  
 



 
 
De eerste maanden van het jaar wordt het coördinatieteam net als de 
maanden daarvoor gevormd door Pamela Breas-Bakker en Marc 
Pleijsier. Ook Nicole Overweter is nauw betrokken en actief bij de 
administratieve taken. Gelukkig is deze periode zonder coördinator 
slechts voor de duur van twee maanden.  
Op 1 maart 2018 start Mariska Bakker als coördinator van 
Inloophuis Carma. Vol enthousiasme richt zij zich als eerste op de 
kennismaking met het vrijwilligersteam. Dit gebeurt door het voeren 
van gesprekken en daarbij leert Marc Pleijsier haar alle ins en outs 
van Inloophuis Carma. 
 
Mariska en Marc bezoeken bijeenkomsten van IPSO en de structuur 
van intervisie en teamvergaderingen wordt voortgezet. De opzet 
voor de teamvergaderingen bestaat nu uit een organisatorisch en 
vakinhoudelijk gedeelte wat door de gastvrouwen en -heren wordt 
gewaardeerd. Zo bieden teamvergaderingen ook kennisverbreding, 
waarbij je kunt denken aan een activiteitenbegeleider die specifieke 
expertise deelt. 
 
Helaas laat Marc ons weten eind 2018 te willen stoppen als 
ondersteuner van het bestuur en de coördinator. Met ingang van 1 
januari 2019 zal hij deze functie neerleggen.  
Marc geeft aan dat het inloophuis de laatste jaren grote stappen heeft 
gezet in de organisatie. Mede door de komst van Mariska is zijn 
inbreng als ondersteuner minder noodzakelijk. Er wordt besloten dat 
deze functie - die in april 2016 is gestart - niet meer wordt ingevuld.  
Wij waarderen het enorm dat Marc na 1 januari 2019 nog enkele 
administratieve taken zal blijven verrichten en bedanken hem voor 
al zijn inzet en enthousiasme voor Inloophuis Carma.  
 
 
 
 

 
 
De taken van Mariska richten zich met name op het coachen van de 
vrijwilligers, verder vergroten van de bekendheid en zorgen voor 
een uitgebreid activiteitenaanbod.  
We kijken terug op een jaar waarin we met elkaar op alle fronten 
groei hebben bereikt.  
 
  

Coördinatieteam  
  



 
 
Eind 2018 bestond het team uit 38 vrijwilligers. De grootste groep 
bestaat uit gastvrouwen en -heren die gasten naast een kopje koffie 
of thee ook graag een luisterend oor bieden.  
 
Daarnaast worden ook alle verdere functies – bestuur, 
administratieve ondersteuning, klussen, schoonmaak, webmaster – 
uitgevoerd door gedreven vrijwilligers. En daar zijn we trots op! 
In 2018 heeft een groep van 5 gastvrouwen, 1 gastheer, 2 
activiteitenbegeleiders, 1 administratieve ondersteuner en de 
coördinator de IPSO basistraining gevolgd. Deze training is met 
name gericht op gesprekstechnieken. 
 
De gastvrouwen die in november ook als vrijwilliger in het Haga 
Ziekenhuis zijn gestart, volgden samen met de vrijwilligers van 
Inloophuis Haaglanden een speciale IPSO training. Dit is de start 
van een mooie samenwerking tussen Haga Ziekenhuis, Inloophuis 
Haaglanden en Inloophuis Carma. De vrijwilligers van beide 
inloophuizen zijn een dagdeel per week aanwezig op de afdeling 
oncologie van het Haga Ziekenhuis locatie Leyweg. Het bieden van 
aandacht en een luisterend oor voor de patiënten staat voorop en 
daarbij kunnen de gastvrouwen informatie geven over beide 
inloophuizen. 
 
Naast deze specifieke trainingen krijgen alle gastvrouwen en -heren 
de verdiepingstraining ‘lastige gesprekken’ aangeboden en zijn er 
twee intervisiebijeenkomsten geweest. 
Om de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen is de 
coördinator gestart met een overlegmoment voorafgaand en na 
afloop van ieder inloopmoment en activiteit. Zo is er vooraf een 
korte overdracht en na afloop aandacht voor de emoties, vragen of  
 
 
 

 
 
opmerkingen van de gastvrouwen en -heren. Dit wordt door 
iedereen als waardevol ervaren. 
 
Zondag 1 juli was het jaarlijkse vrijwilligersuitje, ook dit jaar een 
zeer geslaagde dag! Op de fiets naar de schaapskudde van Lex 
Thoen, waar we het vak schapenhoeden mochten beoefenen en 
afgesloten met een heerlijk lunch in de zonnige achtertuin van een 
van onze gastvrouwen. 
 
  

Vrijwilligers en trainingen  
  



 
 
 

 
 
Zie bijlage 2 voor de verdeling van het aantal bezoeken 
 
Het eerste volledige kalenderjaar in het pand aan de Dijkweg heeft  
een verdere stijging van het aantal bezoekers opgeleverd. Het aantal 
bezoeken nam toe van 1.900 (2017) naar bijna 2.200 (2018). Een 
stijging van zo’n 16 %. 
 
Ook door de nieuwe gasten wordt het inloophuis als ‘huiselijk’ 
ervaren. Een dergelijke sfeer is medebepalend voor de manier 
waarop ervaringen en zorgen onderling worden gedeeld. 
 

 
 
 
In 2018 zijn er – behalve in december – voor de gasten maandelijkse 
informatieavonden gehouden. Gezien de grote toeloop voor de 
presentatie over het gebruik van medicinale cannabis, is deze zowel 
in maart als in april aangeboden. In oktober was er een 
informatiemiddag in het World Horti Center over voedingstips bij 
kanker. 
 
Ook is er een tweetal exposities georganiseerd, resp. door Ada van 
Dijk (schilderijen) en Florry Vyth-Dreese (immuno-art). In 
december is er op een zondagmiddag een kerstconcert georganiseerd 
met medewerking van Kamerkoor Couleur Vocale. 
 
Bestuurslid Pamela Breas-Bakker heeft over 2018 opnieuw een 
fotografisch jaarboek gemaakt. Zo kunnen nieuwe gasten zien wat er 
zoal in 2018 in het inloophuis heeft plaatsgevonden en bekende 
gasten kunnen op deze manier herinneringen ophalen. 
 
  

Gasten 
  



 
- Inloopochtenden: zonder afspraak kunnen gasten iedere 

dinsdag, donderdag en vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 
uur binnenlopen voor een kopje koffie of thee. Er is aandacht 
voor ieders verhaal aan de grote houten tafel. Gasten vinden 
een luisterend oor en IHC is een plek waar je lotgenoten kunt 
ontmoeten. 

- Yoga: yoga voor mensen met kanker of die daarvan 
herstellend zijn. 
Jolanda Lobert heeft een aangepaste vorm van yoga 
ontwikkeld om ondersteuning te bieden bij het herstel- en 
verwerkingsproces van kanker, zowel tijdens als na de 
medische behandeling. 

- Koor: zingen verbindt, zingen maakt je blij en zingen geeft 
je een betere kwaliteit van leven. 
Om de week op donderdag zingt het Carmakoor.  
-------------------------------------------------------------------------
'Zingen in een koor vergroot het gevoel van welbevinden' 
  

 Prof. Dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie 
 ------------------------------------------------------------------------- 

- Wandelen: een mooie wandeling van maximaal één uur met 
wandelcoaches José Eberwijn en Marianne van Geest door 
het Staelduinse Bos. Heerlijk buiten in de natuur met 
aandacht voor de omgeving en de stilte van het bos. Het 
tempo wordt aangepast aan ieders fysieke mogelijkheden 
zodat het voor iedereen haalbaar is. Naast bewegen is er ook 
aandacht voor de gedachten en emoties die de gast op dat 
moment bezig houden. 

 
 

 
- Mediteren met en zonder klankschalen: de diepe tonen en 

trillingen van klankschalen zorgen ervoor dat je aanwezig 
raakt in het hier en nu en laten je diep ontspannen. De les 
wordt ingericht aan de hand van een thema. De les zonder 
klankschalen is ook gericht op ontspanning. Gasten krijgen 
praktische oefeningen die ze ook thuis kunnen gebruiken om 
zich te kunnen ontspannen. 

- Creatieve workshops: creatieve activiteiten kunnen afleiding 
bieden maar ook helpen om je in contact te brengen met je 
gevoelens en gedachten. 

- Reiki: Antoinette van Elswijk geeft behandelingen door haar 
handen rustig op het bedekte lichaam neer te leggen. Zo kan 
rust en ontspanning worden ervaren. Het kan pijn of 
bepaalde ongemakken verlichten. 

- Informatieavonden: maandelijks staat er een ander thema 
centraal. Stuk voor stuk waardevolle avonden die gasten 
naast informatie ook steun en veerkracht geven om hun leven 
weer op te pakken. 

- Kindermindfulness: kinderen leren door middel van leuke 
ontspanningsoefeningen aandacht voor hun lijf te ervaren. 

 
  

Reguliere activiteiten  
  



 

 

Young Carma is voor kinderen en tieners in de 
leeftijd van 8 tot 16 jaar die te maken hebben 
(gehad) met de ziekte kanker. Dit onderdeel van 
Inloophuis Carma is er voor de jongens en 
meiden die zelf ziek zijn (geweest), maar ook 
als  vader, moeder, broer, zus of iemand anders 
die dichtbij hen staat ziek is. 

Bij Young Carma kunnen kinderen en tieners in contact komen met 
leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. 
Als ze daar behoefte aan hebben, kunnen ze hun verhaal en 
ervaringen delen, maar zoals we altijd zeggen: ‘praten mag, maar 
hoeft niet’. Ondervinden dat ook andere leeftijdsgenoten geraakt zijn 
door kanker, wordt al als een ondersteuning ervaren.  
Samen leuke dingen doen staat bij Young Carma voorop. In 2018 is 
onder andere een high tea voor ouders verzorgd, was er een 
timmerworkshop, werd er gezwommen, gegourmet en gedobbeld 
rond de Sinterklaasperiode. Bij het laatste deel van elke activiteit 
zijn de ouders welkom voor een kopje koffie of thee. Ook zij kunnen 
een luisterend oor vinden bij de vrijwilligers of (h)erkenning bij 
andere ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In het najaar van 2018 is de schuur van Inloophuis Carma grondig 
verbouwd en is een schitterende activiteitenruimte ontstaan voor 
Young Carma en de mannengroep. Zo is de wens van een eigen 
ruimte voor de kinderen en tieners gerealiseerd. Een mooie plek met 
een tafelvoetbalspel, dartbord, zitzak, echt een plek om lekker te 
chillen. Voor de mannengroep is het de vaste stek voor en na hun 
activiteiten ‘buitenshuis’. 

De verbouwing was mogelijk dankzij een sponsorbijdrage van Team 
Westland, daarom is als eerbetoon aan hen de ruimte ‘De 
Tourmalet’ genoemd. De naam is ook een metafoor: je kunt het 
proces van ziek-zijn ook als een bergbeklimming zien. 

 
  

Young Carma 
 

De Tourmalet  
   



 
 
 
 
Al enkele jaren zijn Annette Koedood en Yvonne Vijverberg-van 
der Voort als resp. coach van La Plume Coaching en toegepast 
psycholoog van PsYvon verbonden aan Inloophuis Carma voor de 
psychosociale ondersteuning van haar gasten. 
Inloophuis Carma vindt het belangrijk om professionele 
psychosociale ondersteuning aan haar gasten te kunnen aanbieden. 
Omdat deze ondersteuning niet door de zorgverzekering wordt 
vergoed, betaalt het inloophuis een deel van de kosten. 
 

Annette gaat als coach in haar werkwijze uit van datgene 
wat het beste past bij de cliënt. Zij gebruikt naast het 
gesprek verschillende werkvormen zoals mindfulness en 
creatieve werkvormen en zorgt dat de hulpvrager in 
beweging komt door zijn/haar vragen onder ogen te zien.  

In 2018 hebben zich 3 gasten (waaronder een echtpaar) gemeld voor 
coaching. In totaal hebben met deze cliënten 14 gesprekken 
plaatsgevonden. 
 

Twaalf personen zijn dit kalenderjaar begeleid door 
Yvonne Vijverberg  (PsYvon). Het betrof 
psychosociale hulp voor mensen die óf zelf kanker 

hadden óf hun partner. In totaal zijn met deze twaalf mensen 31 
gesprekken in Inloophuis Carma gevoerd. Bij PsYvon gaat het om 
aandacht, erkenning, herkenning, verwerking en inzichten krijgen in 
het denken, voelen en doen. In een één op één gesprek wordt er 
samen ontdekt wat er nodig is om het leven – met de ziekte kanker – 
weer aan te kunnen. Hierbij maakt Yvonne gebruik van 
oplossingsgerichte technieken en methoden uit de cognitieve 
gedragstherapie. 
 

 
 
 
 
In 2018 hebben we mooie stappen kunnen zetten in de 
samenwerking met andere organisaties.  
Allereerst is de samenwerking met Inloophuis Haaglanden en 
Inloophuis Debora (Delft) geïntensiveerd. Er is gestart met een 
overlegmoment tussen de coördinatoren dat een keer per kwartaal 
plaatsvindt. Hierin staat onderlinge versterking voorop. Een mooi 
voorbeeld  is dat informatiebijeenkomsten van de verschillende 
inloophuizen breed worden gepromoot. Wij attenderen gasten op 
een bijeenkomst in Den Haag of Delft en andersom. Dit is in het 
belang van de gast die een groter aanbod van informatie tot zijn 
beschikking krijgt.  
Binnen het vakgebied van de coördinatoren wordt  tijdens deze 
overlegmomenten informatie uitgewisseld en casuïstiek besproken. 
Samenwerking binnen onze brancheorganisatie IPSO vond plaats 
tijdens regiobijeenkomsten voor coördinatoren. Ook werden twee 
landelijke coördinatordagen bezocht.  
In het voorjaar van 2018 is een samenwerkingsverband gestart met 
de ProstaatKankerStichting (PKS)  en ReinierHaga 
Prostaatkankercentrum. Gezamenlijk worden maandelijks 
lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd voor mannen met 
prostaatkanker en hun partners. De ene maand in Inloophuis Carma 
en de andere maand in het Haga Ziekenhuis. Een vrijwilliger van 
PKS zit de bijeenkomst voor, daarnaast zijn een vrijwilliger van 
Inloophuis Carma en een urologisch oncologieverpleegkundige van 
het Haga Ziekenhuis aanwezig. Veel mannen en hun partners delen 
tijdens deze bijeenkomsten hun verhaal, ontvangen informatie en 
vinden steun bij lotgenoten. 
Een bijzondere activiteit en samenwerking vond plaats in oktober 
2018. Samen met diëtiste Marjolein van Dop van Lijfstijl 
diëtisten en leerlingen en docenten ROC Mondriaan 
organiseerden we een event in het World Horti Center. 

Psychosociale ondersteuning   Samenwerking met andere 
organisaties 

  



‘Voedingstips bij kanker’ is het thema. Marjolein gaf tips en 
informatie, de leerlingen van ROC Mondriaan verzorgden een 
heerlijke lunch met recepten uit het kookboek van Marie José 
Persoon (één van de initiatiefneemsters van Inloophuis Carma) en er 
werd afgesloten met een rondleiding door het WHC. Een prachtige 
samenwerking en geslaagd event! 
Inloophuis Haaglanden is al geruime tijd met vrijwilligers binnen 
het Haga Ziekenhuis aanwezig en na de extra training vanuit IPSO 
sluiten onze vrijwilligers graag aan op de afdeling oncologie. Zo 
ontstaat binnen deze setting een nauwe samenwerking tussen Haga 
Ziekenhuis, Inloophuis Haaglanden en Inloophuis Carma. Wij 
zijn hier ontzettend blij mee en het geeft voldoening om ook binnen 
het ziekenhuis bij te kunnen bijdragen aan de psychosociale 
ondersteuning. 
Voor onze maandelijkse informatieavonden hebben we in 2018 
samengewerkt met veel verschillende deskundigen. Een aantal 
voorbeelden zijn de twee bijzonder drukbezochte avonden over 
medicinale cannabis verzorgd door René Barendse, longarts Van 
Rossem gaf informatie over longkanker, Hannah de Graaf over 
voetreflexzonemassage, Esther Pas over Traditionele Chinese 
Geneeskunde, Kirsten Oldenkamp over huidtherapie en Debbie 
Nieland over het belang van bewegen tijdens en na behandeling van 
kanker.  
Kortom een divers aanbod waarin therapeuten, artsen en 
deskundigen hun kennis deelden met de gasten van deze 
informatieavonden. 
In samenwerking met Dukky Schreiber is in september gestart met 
een rouwbegeleidingsgroep ‘Leren omgaan met verlies en 
sterven’. In een drietal bijeenkomsten geeft Dukky informatie over 
rouwtaken, is er ruimte voor het delen van verhalen en ervaringen en 
is er aandacht voor hoe je verder kunt na het verlies van een 
dierbare. 
Tot 1 juni waren de administratie en coördinator van Stichting 
TerminuZ gevestigd in ons pand. Per deze datum is TerminuZ 
gefuseerd met Hospice Beukenrode tot Beukenrode Palliatieve  

Thuiszorg & Hospice. Dit had tot gevolg dat de coördinator met 
haar werkzaamheden verhuisd is naar het pand van Beukenrode. 
Wel houden de vrijwilligers van Palliatieve Thuiszorg Beukenrode 
hun maandelijkse vergaderingen in het inloophuis.  
Vereniging Ouders van een Overleden Kind gebruiken het 
inloophuis vier keer per jaar voor lotgenotenbijeenkomsten. 
In november 2018 ging Mantelzorg Inloop Westland van start. 
Hun wens om gebruik te maken van Inloophuis Carma vervulden 
wij graag. Iedere woensdag zijn vrijwilligers van MIW aanwezig om 
ondersteuning te bieden aan alle Westlandse mantelzorgers. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Inloophuis Carma ontvangt geen subsidie en is 
volledig afhankelijk van giften, donaties en 
sponsoren. De Westlandse gemeenschap 
draagt Inloophuis Carma een warm hart toe. 
Dat blijkt uit de donaties en diverse sponsors 

die het inloophuis financieel mogelijk maken. Dankzij deze gulle 
giften kan het inloophuis een belangrijke rol spelen in de keten van 
psychosociale zorg en begeleiding van kankerpatiënten en hun 
naasten.  
Om de continuïteit van het inloophuis en de verdere 
professionalisering te garanderen is een toekomstbestendige 
financiering noodzakelijk. De komende periode zal dan ook extra 
ingezet moeten worden op het verwerven van meer structurele 
inkomsten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zie bijlage 3 voor het financiële jaaroverzicht 2018. 
Op 26 april 2019 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren Th. 
Bakker en J. van den Brule, de door de penningmeester beschikbaar 
gestelde boeken over 2018 en de daarbij behorende bescheiden 
van Inloophuis Carma gecontroleerd. Hierbij hebben zij 
geconcludeerd dat de door hen gevraagde inlichtingen volledig en 
voldoende zijn verstrekt. Ook hebben zij verklaard dat de staat van 
baten en lasten 2018 en de balans per 31 december 2018 een 
getrouw beeld geven van het exploitatieresultaat en de 
vermogenspositie van Inloophuis Carma. De saldi van de 
bankrekeningen komen overeen met de saldi op de balans. Zij 
wensen het bestuur van Inloophuis Carma veel sterkte en succes met 
het vinden van aanvullende sponsorgelden en subsidies. 
 
  

Sponsoring                                                                       

 
Financiële verantwoording 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur  
 
Voorzitter   Pech Samwel, lid DB 
Secretaris   Pamela Breas-Bakker, lid DB 
Penningmeester  Johan Groenewegen, tot juni 2018 
    André Bakker, vanaf juni 2018 
Bestuurslid  Conny van der Sande, lid DB tot maart 
    2018 
Bestuurslid  Joke Ligthart-Voskuil, tot maart 2018 
Bestuurslid  Pieter Obbeek  
Bestuurslid  Ben Assies 
Bestuurslid  Renate Fransen, vanaf juni 2018 
 
Coördinatieteam 
 
Coördinator  Mariska Bakker, vanaf 1 maart 2018 
Ondersteuner  Marc Pleijsier 
(van coördinator en bestuur)   
  
Overige medewerkers 
 
Webmaster  Marjon van Oosten 
Klussenman  Gab Borsboom 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychosociale ondersteuning 
 
Coach   Annette Koedood (tevens trainer  
    IPSO) 
Toegepast psycholoog Yvonne Vijverberg-van der Voort 
 
Vertrouwenspersoon 
Yvonne Vijverberg-van der Voort 

  

Bijlagen 
 Organisatie  1 



 
 
 
 
 
 
 

Over het jaar 2018 in totaal ong. 2.200 bezoeken  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

STICHTING INLOOPHUIS CARMA 
 
Balans per 31 december 2018    
    
    
  2018 2017 
Activa  € € 

    
    
Kas  313 389 
Banksaldo  292 3.293 
Spaar  45.555 73.140 
Te vorderen  100 29 

    
    
    
    
  46.260 76.851 

    
    
  2018 2017 
Passiva  € € 

    
    
Stichtingsvermogen   40.141 75.920 

    
Crediteuren  6.119 931 
Vooruit ontvangen  0 0 

    

Verdeling aantal bezoeken  Financieel overzicht 2018 2 3 

Verdeling bezoeken 2018

Aantal gasten coordinator Gastvrouw / heer Spreker



    
    
    
  46.260 76.851 

    
    
Verloop Stichtingsvermogen    
Saldo per 1 januari  75.920  
Resultaat boekjaar  -35.779  
Saldo per 31 december 2018  40.141  

1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
 
Grondslagen van waardering 
Algemeen 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en 
passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de 
verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor 
zover noodzakelijk onder aftrek van een afwaardering voor het 
risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een verwachte 
looptijd van maximaal één jaar. 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van 
maximaal één jaar. 
Grondslagen van resultaatbepaling 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en 
alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De opbrengsten en 
kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds 
vermelde waarderingsgrondslagen. 

De opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waarin de 
Inloophuis diensten zijn geleverd. Verliezen welke hun oorsprong 
vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 
Kosten  
De kosten zijn opgenomen tegen uitgaafprijs. 

2. Toelichting op de balans per 31 december 2018 
 
Stichtingsvermogen 
              
De mutaties in het stichtingsvermogen zijn als volgt te specificeren:
   
 
 
 €  
 
Stand 1 januari 2018 75.920 
Resultaat 2018  -35.779 
 
 
 __________  
Stand 31 december 2018               40.141 


