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Een terugblik op 2019 is kort en krachtig samen te vatten: het was 
een erg mooi jaar voor Carma.   
Het jaar zat vol met leuke, aardige, attente en lieve momenten. Een 
jaar ook waarin we met elkaar op alle fronten een ongelooflijke 
groei hebben doorgemaakt.  
Daar kunnen we trots op zijn en dat geeft ons de kracht om de 
huidige uitdagingen te overwinnen. 
 
2019 was ook het jaar waarin het Sinzer-rapport verscheen (op de 
website van Carma onder Nieuws te vinden). Een onderzoek dat in 
opdracht van IPSO, de brancheorganisatie van inloophuizen in 
Nederland, is uitgevoerd door Sinzer in samenwerking met KWF 
Kankerbestrijding. Daaruit blijkt dat 96% van de bezoekers aan 
inloophuizen een positief effect ervaart van de informele zorg bij 
kanker die deze inloophuizen bieden.   
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 84% van de 
bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun 
kwaliteit van leven is verhoogd.  
Uit de reacties van de bezoekers weten we dat zij de toegevoegde 
waarde van Inloophuis Carma ervaren. Dat wordt nu bevestigd door 
dit landelijke onderzoek. 
 
Tot slot wil ik graag iedereen bedanken voor jullie inzet, 
inspanningen, enthousiasme, vertrouwen en geduld. Denk aan en 
om elkaar, dan sta je nooit alleen. 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pech Samwel 
Voorzitter Stichting Inloophuis Carma 
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Stichting Inloophuis Carma is op 6 december 2010 opgericht. Sinds 
mei 2017 is het inloophuis gevestigd aan de Dijkweg 21 in 
Naaldwijk, centraal gelegen en goed bereikbaar. In de afgelopen 
jaren is gebleken dat deze locatie veel mogelijkheden voor 
activiteiten biedt, meer bezoekers trekt en meer samenwerking met 
andere partijen oplevert. 
 
Inloophuis Carma (IHC) heeft als missie het verbeteren van de 
kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad, 
hun naasten en nabestaanden. Wij hebben als doel een begrip en 
duidelijk onderdeel te zijn van de (psycho)oncologische zorg in het 
Westland.  
 
Wij richten ons op inwoners van de gemeente Westland, maar ook 
gasten uit Hoek van Holland, Maasland, Maassluis en Loosduinen 
zijn 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.  
 

                              
 

 
 
 
 
 
Zie bijlage 1 voor de samenstelling van het bestuur 
 
In het kalenderjaar 2019 heeft het voltallige bestuur vier keer 
regulier vergaderd. 
Het dagelijks bestuur heeft in totaal negen vergaderingen gehouden. 
Tevens hebben voorzitter Pech Samwel en secretaris Pamela Breas 
door het jaar heen overlegd met de organisaties die gebruik maken 
van ruimten in het inloophuis, te weten Nazorg Westland, 
Mantelzorg Inloop Westland en Vereniging OOK. 
  
Sinds januari 2019 bestaat de samenstelling van het dagelijks 
bestuur uit de bestuursleden Pech Samwel en Pamela Breas, 
aangevuld met Mariska Bakker, coördinator Inloophuis Carma. 
Het DB houdt zich bezig met lopende zaken op de werkvloer en 
vergadert 1x per maand. 
Het algemeen bestuur behandelt zaken op beleidsmatig niveau, en 
vergadert 1x per kwartaal. Indien noodzakelijk kan ad hoc een AB-
vergadering worden belegd. 
 
Bijzonder is te vermelden dat het dagelijks bestuur in april een 
twaalftal leden van de Raadscommissie Maatschappelijke 
Omgeving in het inloophuis heeft ontvangen. Het DB heeft hen aan 
de hand van het Sinzer rapport – en vanuit de eigen ervaring – 
duidelijk gemaakt hoe belangrijk de rol van een inloophuis is en dat 
hiervoor financiële steun onontbeerlijk is. 
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Verder heeft een delegatie van het bestuur in april overleg gehad 
met twee bestuurscoaches van Vitis Welzijn.   
 
In de loop van het jaar hebben een aantal bestuursleden en de 
coördinator deelgenomen aan activiteiten van IPSO, zoals de twee 
algemene ledenvergaderingen in Almere en een viertal 
Inspiratiedagen in Utrecht.  
 
In mei werd voor de vierde maal deelgenomen aan Beursvloer 
Westland, waarbij door Carma tien mooie matches werden gemaakt. 
Bijzonder was dat één van deze matches de 1500e van Beursvloer 
Westland was.  
 
Andere activiteiten waar bestuursleden en/of de coördinator 
aanwezig waren, zijn o.a. de bijeenkomsten van Vitis Welzijn 
(waaronder o.a. de vrijwilligersmarkt, informatiemarkt voor 
mantelzorgers en College Tour), de informatieavonden van 
Patiëntenvereniging Hematon, de ontmoetingsdag Pluk de Dag in 
Delft, de senioreninformatiemarkt Plustival in het Westland en 
diverse cheque-uitreikingen.  
Van deze laatste vormde de cheque van Team Westland in oktober 
het hoogtepunt. Wat een grandioos bedrag heeft Carma die avond 
ontvangen! 
 
Een nieuwe ontwikkeling aan het begin van dit kalenderjaar is het 
ontstaan van ‘Samen voor het Westland’. 
De stuurgroep van de voormalige ‘SamenLoop voor Hoop 
Westland’ is de kern van deze op te richten stichting ‘Samen voor 
het Westland’, waarin ook de voorzitter van Inloophuis Carma 
participeert. Deze stichting zal voortaan de sponsoractiviteiten voor 
Inloophuis Carma en andere – kleine – zorggerelateerde non-profit 
organisaties organiseren. 

Grote teleurstelling was er dit jaar over het afwijzen van de 
subsidieaanvraag bij de gemeente Westland. Ondanks de steun van 
enkele politieke partijen werd in de raadsvergadering van 12 
november besloten deze aanvraag niet te honoreren. 
 
Net als voorgaande jaren hebben de bestuursleden ook dit jaar hun 
taken onbezoldigd uitgevoerd. 
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Mariska Bakker heeft haar werk als 
coördinator van Inloophuis Carma dit 
jaar energiek voortgezet en gezorgd 
voor een flinke uitbreiding van het 
activiteitenaanbod. 
Zo is er o.a. de Jongvolwassengroep 
gestart (voor 20- tot 40-jarigen) en is 
Inloophuis Carma een officieel 
uitgiftepunt voor Knitted Knockers 
(gebreide of gehaakte borstprothesen) 
geworden. 
Voor de invulling van een aantal 
informatieavonden in het inloophuis 
heeft Carma medewerking gekregen 
van Diane van Lier, cliëntondersteuner 

bij NaZorg Westland dat begin 2019 van start is gegaan.  
 
Onder leiding van de coördinator vond er elk kwartaal een 
teamvergadering plaats met de vrijwilligers. De opzet van de 
teamvergaderingen bestaat uit een organisatorisch en 
vakinhoudelijk gedeelte. Zo bieden deze vergaderingen ook 
kennisverbreding, bijvoorbeeld een activiteitenbegeleider die 
zijn/haar specifieke deskundigheid deelt. 
 
De taken van de coördinator richten zich met name op het coachen 
van de vrijwilligers, zorgen - zoals hierboven reeds genoemd - voor 
een uitgebreid activiteitenaanbod en het verder vergroten van de  

 
 
 
 
 
bekendheid. Voor dit laatste heeft Mariska presentaties over 
Inloophuis Carma gegeven bij o.a. een aantal serviceclubs,  
kerkgemeenten en de Seniorenraad. Tevens heeft zij, samen met 
voorzitter Pech Samwel, gesprekken gevoerd met wethouder  
Vreugdenhil van de gemeente Westland en hem duidelijk gemaakt 
dat financiële ondersteuning voor het inloophuis onontbeerlijk is. 
 
Begin december hebben Mariska Bakker en Pamela Breas een 
presentatie mogen geven aan andere IPSO-inloophuizen, met als 
insteek ‘hoe kom je als inloophuis sterker uit een periode met zwaar 
weer’. Dit naar aanleiding van de periode eind 2017 waarin 
Inloophuis Carma heeft moeten werken zonder coördinator. Goed 
om te zien dat ons inloophuis als ‘kernhuis’ deel uit mag maken van 
de IPSO-strategie. 
 
Ook dit jaar heeft Nicole Overweter weer voor de administratieve 
ondersteuning gezorgd. Dit jaar kreeg zij er in Mieke Barendse een 
collega bij. Mieke verzorgt vanaf eind 2019 ook de website van 
Inloophuis Carma, als opvolger van Marjon van Oosten die twee 
jaar onze webmaster is geweest. 
 
 
  

 

Coördinator en ondersteuning 
 



       
        

5 
    

 
 
 
 
 
Eind 2019 bestond het vrijwilligersteam uit 53 personen. De 
grootste groep bestaat uit gastvrouwen en gastheren, 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 2019 is er in samenwerking met Inloophuis Haaglanden en 
Inloophuis Debora een basistraining door IPSO georganiseerd. 
Nieuwe vrijwilligers hebben deze met succes voltooid. De training 
is met name gericht op gesprekstechnieken. 
 
Een mooie uitbreiding van onze ondersteuning is de aanwezigheid 
van vrijwilligers op de afdeling oncologie in het Reinier de Graaf 
Gasthuis. Deze vrijwilligers hebben een speciale training gevolgd 
om ook in het ziekenhuis een luisterend oor te kunnen bieden. 
Indien er behoefte aan is, geven zij informatie over de inloophuizen. 
Twee dagdelen per week zijn zij samen met vrijwilligers van 
Inloophuis Debora aanwezig. Elly van den Ende, vrijwilliger bij 
Inloophuis Carma, functioneert als coördinator voor deze 
vrijwilligers.   
Al eerder is een dergelijke samenwerking ontstaan met het Haga 
Ziekenhuis (samen met Inloophuis Haaglanden). Nu zijn dus in 
twee ziekenhuizen in onze regio wekelijks vertegenwoordigers van 
Inloophuis Carma aanwezig. Het geeft voldoende om ook binnen de 
ziekenhuizen bij te kunnen dragen aan de psychosociale 
ondersteuning. 

Gastvrouwen en -heren hebben twee intervisiebijeenkomsten 
gevolgd en de verdiepingstraining van IPSO gericht op nieuwe 
gasten. 
Om de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen biedt de 
coördinator 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. 
Dinsdagavond 17 september was het jaarlijkse vrijwilligersuitje, 
ook dit jaar was het zeer geslaagd. In de groepsruimte van 
Avavieren werden we ontvangen met koffie en gebak, kregen we 
een lachworkshop aangeboden en sloten we af met een hapje en 
drankje. Een mooi moment voor alle vrijwilligers om elkaar te 
ontmoeten en het teamgevoel te versterken.  
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Zie bijlage 2 voor de verdeling van het aantal bezoeken 
 
Dit kalenderjaar toont een verdere stijging van het aantal bezoekers. 
Het aantal bezoeken nam toe van bijna 2.200 (2018) naar ruim 
3.000 (2019). Een stijging van zo’n 35%. 
Alle gasten geven aan dat het inloophuis door hen als ‘huiselijk’ 
wordt ervaren. Een dergelijke sfeer is medebepalend voor de manier 
waarop ervaringen en zorgen onderling worden gedeeld. 
 
Niet alleen de Nieuwjaarsinloop op 3 januari, ook de Open Dag op 
2 februari - in het kader van Wereld Kanker Dag - heeft veel gasten 
getrokken. Deze zaterdagmiddag stond eveneens in het teken van de 
officiële opening van onze nieuwe ruimte De Tourmalet 
(verbouwde schuur in de tuin). 
In februari is ‘Samen Koken’ op de maandagavond van start 
gegaan. Helaas is deze activiteit door gebrek aan belangstelling van 
de zijde van de gasten eind van dit jaar gestopt. 
Heel bijzonder en ingetogen was de ‘Herinneringsavond’ in maart. 
Op deze avond stonden we stil bij betrokkenen en gasten van het 
inloophuis, die ons in de afgelopen 3 jaar waren ontvallen. 
Naast alle inlopen, creatieve en ontspannende activiteiten, zijn er in 
het inloophuis zelf acht specifieke informatieavonden voor de 
gasten gehouden.  
Zondagmiddag 15 december is er een kerstconcert georganiseerd 
met medewerking van ons eigen Carma Koor. Veel kerstliederen 
werden door een enthousiast publiek meegezongen. 
 

 
 
 
 
 
Bestuurslid Pamela Breas-Bakker heeft over 2019 opnieuw een 
fotografisch jaarboek gemaakt. Zo kunnen nieuwe gasten zien wat 
er zoal in 2019 in het inloophuis heeft plaatsgevonden en bekende 
gasten kunnen op deze manier herinneringen ophalen. 
 
Quotes gasten: 

• Alle vrijwilligers zijn toppers! 
• Je kan hier terecht voor een luisterend oor 
• Inloophuis Carma is voor mij een goed klankbord 
• In het inloophuis kan ik mijn ei kwijt 
• Carma heeft gezorgd dat ik weer in contact ben gekomen met 

mijzelf en daardoor ook met mijn omgeving 
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Het aanbod is in 2019 verder uitgebreid. We bieden activiteiten 
speciaal voor mannen, kinderen & tieners, jongvolwassenen, 
nabestaanden en mannen met prostaatkanker en hun partners en er 
worden plannen gemaakt voor andere lotgenotenbijeenkomsten in 
2020. 
 
 
Mannengroep  
De drukbezochte mannengroep van Inloophuis Carma is uniek 
binnen de inloophuizen in Nederland. In 2019 is op verzoek van de 
groep de frequentie verhoogd van één naar twee keer per maand. De 
ene keer bezoeken de mannen een bedrijf, museum, zeesleepboot 
Furie enz. en de andere keer blijven zij in De Tourmalet van 
Inloophuis Carma voor een kop koffie en gesprek. Er worden 
ervaringen en verhalen gedeeld, maar ook alledaagse zaken worden 
besproken.  
 
 
Jongvolwassenengroep 
In het voorjaar van 2019 is de Jongvolwassenengroep van start 
gegaan. In eerste instantie in samenwerking met Inloophuis 
Haaglanden, maar uit praktische overwegingen later in het jaar 
enkel vanuit Inloophuis Carma. Deze groep biedt ondersteuning 
speciaal aan jongvolwassenen van rond de 20 - 40 jaar. Ze kunnen 
herkenning bij elkaar vinden door vergelijkbare (gezins)situaties  

 
 
 
 
 
 
en/of levensfases. Door middel van leuke activiteiten zoals 
wandelen, verwenavond en creatieve workshop is er op een 
laagdrempelige manier contact. De belangstelling voor de 
maandelijkse bijeenkomsten bevestigt de behoefte. Langzamerhand 
wordt de groep groter en gasten bezoeken herhaaldelijk de avonden. 
 
 
Young Carma  
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 zoals 
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bowlen, karten, lasergamen, Expeditie Robinson, bowlen en 
gourmetten. 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. 
 
 
Rondetafelgesprekken voor nabestaanden 
Wie begrijpt je beter dan iemand die ook een dierbare is verloren. 
Tijdens deze bijeenkomsten onder begeleiding van twee 
ervaringsdeskundigen kunnen gasten steun vinden bij elkaar. Aan 
de hand van een thema wordt de middag vormgegeven.  
Deze rondetafelgesprekken zijn een vervolg op de rouwvoorlichting 
met Dukky Schreiber. De rouwvoorlichting bestaat uit drie 
bijeenkomsten waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende 
rouwfasen en verhalen worden gedeeld. In 2019 was zowel in het 
voorjaar als najaar een rouwgroep in Inloophuis Carma. Deze groep 
bestaat uit 6 - 7 deelnemers, Dukky Schreiber (uitvaartbegeleider) 
en twee gastvrouwen.  
 
 
Lotgenotenbijenkomsten prostaatkanker  
In samenwerking met Reinier Haga Prostaatkankercentrum en 
ProstaatKankerStichting (PKS) organiseerden we ook in 2019 
maandelijks een informele bijeenkomst voor mannen met 
prostaatkanker en hun partners. De ene maand op dinsdagmiddag in 
Inloophuis Carma en de andere maand op donderdagavond in het 
Haga Ziekenhuis. Namens het Reinier Haga Prostaatkankercentrum 
is een urologisch oncologieverpleegkundige aanwezig, vanuit PKS 
een ervaringsdeskundige en namens Inloophuis Carma een gastheer. 
De bijeenkomsten worden als waardevol ervaren door de 

herkenning die mannen maar ook partners bij elkaar vinden. 
Onderwerpen zoals de impact van prostaatkanker en de gevolgen 
van de behandeling komen aan bod. 
 
Naast bovengenoemde activiteiten voor specifieke doelgroepen zijn 
in 2019 de volgende activiteiten georganiseerd: 
Verwenavonden, maandelijks informatieavonden met thema’s zoals 
vermoeidheid en late gevolgen na kanker, wandelingen in het 
Staelduinse Bos en Prinsenbos, samen koken en eten, Knitted 
Knockers-middagen waar borstprotheses werden gebreid, massage 
bij kanker, voetreflexzone massages, mandala tekenen, creatieve 
workshops, klankschalenconcert, zingen in het Carma Koor, 
handmassage, yoga en Chi Kung. 
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Door haar verhuizing begin dit jaar is Annette Koedood niet meer 
betrokken bij Inloophuis Carma. Hierdoor is er een vacature 
ontstaan voor de functie van mental coach voor de gasten van ons 
inloophuis. Een kandidaat voor deze functie was helaas door 
persoonlijke omstandigheden niet in staat deze taak te vervullen. 
Eind 2019 staat de vacature voor coach dan ook nog open. 
 
Yvonne Vijverberg-van der Voort heeft als toegepast psycholoog 
(PsYvon) meerdere gesprekken gevoerd met een aantal gasten van 
Inloophuis Carma en doorverwezen cliënten van NaZorg Westland. 
 

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. 
 
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. 
Vijftien personen zijn dit kalenderjaar begeleid door Yvonne 
Vijverberg. Hiervan waren 13 cliënten vanuit het inloophuis en 2 
vanuit NaZorg Westland naar haar verwezen.  
 

 
 
 
 
 
Het betrof psychosociale hulp voor mensen die óf zelf kanker 
hadden óf hun partner. In totaal zijn met deze vijftien mensen 36 
gesprekken in het inloophuis gevoerd.  
Ten opzichte van 2018 is dit een stijging van 20%. 
 
Het inloophuis stelt tevreden vast dat Yvonne Vijverberg noch als 
vertrouwenspersoon, noch als klachtenfunctionaris dit jaar in actie 
hoefde te komen. 
 
 
 

 

 

 
 
In 2019 hebben we mooie stappen kunnen zetten in de 
samenwerking met andere organisaties.  
Allereerst vanaf 1 januari 2019 de samenwerking met NaZorg 
Westland (NZW). Zowel IHC als NZW bieden ondersteuning en 
nazorg aan iedereen die geraakt is door kanker. Door de 
gemeenschappelijke doelgroep is er veel overlap, de werkwijze is 
echter anders en daardoor vullen we elkaar mooi aan. Gasten van 
Inloophuis Carma worden geattendeerd op NZW en andersom. De 
samenwerking is in de loop van 2019 geïntensiveerd door 
gezamenlijke activiteiten zoals Westland Ontmoet, 

 

Psychosociale ondersteuning  

 

Samenwerking met 
andere organisaties 
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gemeenschappelijke informatieavonden en overleggen om 
informatie te uit te wisselen. Alles gericht op het optimaliseren van 
de zorg voor onze doelgroep. In de praktijk maken gasten van 
Inloophuis Carma gebruik van NZW en Diane van Lier 
(cliëntondersteuner) brengt ons aanbod bij haar cliënten onder de 
aandacht.  
NZW maakt gebruik van De Tourmalet van Inloophuis Carma. 
Hoewel De Tourmalet ook veelvuldig wordt gebruikt voor andere 
activiteiten, zoals creatieve workshops en de mannengroep, is de 
ruimte prima gezamenlijk te gebruiken dankzij duidelijke afspraken 
en wederzijdse flexibiliteit. 
De samenwerking met Inloophuis Haaglanden (Den Haag) en 
Inloophuis Debora (Delft) is naast de gedeelde aanwezigheid in 
het Haga Ziekenhuis en het Reinier de Graaf Gasthuis gericht op 
het delen van informatie en kennis. Dit kreeg in 2019 vorm door 
structureel en veelvuldig contact tussen de coördinatoren. 
Succeservaringen worden gedeeld, maar ook tips voor het werven 
van vrijwilligers, kennisoverdracht en uiteenlopende 
organisatorische zaken komen aan bod. Vrijwilligers van Inloophuis 
Haaglanden hebben deelgenomen aan het vakinhoudelijke 
onderdeel van ons teamoverleg gericht op gasten in de palliatieve 
fase. Dit laatste werd verzorgd door één van de coördinatoren van 
Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice. 
Dit brengt ons meteen op de samenwerking met andere organisaties 
in de directe omgeving. Samen met buurtcentrum Hof van Heden 
van Vitis Welzijn heeft Inloophuis Carma in september 2019 
Westland Ontmoet georganiseerd waar ook Beukenrode, 
NaZorgWestland, Mantelzorg Inloop Westland en Huize 
Dijckwegh bij betrokken waren. Een gezellig samenzijn in Hof van 
Heden met een informatieve quiz van Lijfstijl Diëtisten. 
 

Samenwerking binnen 
onze 
brancheorganisatie 
IPSO vond plaats 
tijdens 
regiobijeenkomsten 
voor coördinatoren en 
landelijke 
inspiratiedagen, maar zij 
voorzien ons ook van 
belangrijke informatie, 

bieden een vraagbaak, faciliteren kennisoverdracht middels de 
kennisbank en nog veel meer. 
Voor onze maandelijkse informatieavonden hebben we in 2019 
samengewerkt met veel verschillende deskundigen. Zo hebben we 
een divers aanbod geboden waarin therapeuten, artsen en 
deskundigen hun kennis deelden met de gasten van deze avonden. 
Inloophuis Carma werd in 2019 ook gebruikt door de vrijwilligers 
van palliatieve thuiszorg Beukenrode  voor hun maandelijkse 
vergaderingen. Iedere woensdag zijn vrijwilligers van Mantelzorg 
Inloop Westland aanwezig om ondersteuning te bieden aan alle 
Westlandse mantelzorgers. Helaas is dit initiatief in december 2019 
gestopt. 
Vereniging Ouders van een Overleden Kind gebruiken het 
inloophuis vier keer per jaar voor lotgenotenbijeenkomsten. 
Om onze bekendheid verder te vergroten hebben we samengewerkt 
met Podium Westland en Cultuur bij je buur. Beide organisaties 
hebben een huiskamerconcert in het inloophuis aangeboden. 
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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. Een subsidieaanvraag in dit kader bij de 
gemeente Westland werd ondanks langdurig ambtelijk en 
bestuurlijk overleg en positieve stellingname van diverse fracties in 
raadscommissie en gemeenteraad op formele gronden afgewezen. 
Het bestuur blijft zich inzetten op het verwerven van meer 
structurele inkomsten.  
 
 
 

 
 
 
 
Zie bijlage 3 voor het financiële jaaroverzicht 2019 
 
2019 was voor Inloophuis Carma financieel een goed jaar. Er zijn 
veel goede doelen acties gehouden en de giften zijn fors 
toegenomen. Hier zijn wij al onze donateurs en sponsoren heel 
dankbaar voor. Daarnaast hebben we geen grote investeringen 
gedaan en hebben we de kosten weten te reduceren. Overall is 
hierdoor in 2019 sprake van een break-even exploitatie.    
Eén van de meest ingrijpende veranderingen dit kalenderjaar is dat 
vanaf 1 juni Stichting Inloophuis Carma werkgever is geworden van 
de coördinator. Voornaamste reden hiervoor was de besparing van 
BTW kosten die de stichting betaalde aan het ingehuurde 
salariskantoor. Op 25 mei 2020 heeft de kascommissie, bestaande 
uit de heren Th. Bakker en J. van den Brule de door de 
penningmeester beschikbaar gestelde boeken over 2019 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 2019 en de balans per 31 
december 2019 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. Het is 
fijn om te zien dat in 2019 niet verder is ingeteerd op het 
stichtingsvermogen. Voor 2020 wordt het weer een grote uitdaging 
om financieel een sluitende exploitatie te realiseren. Zij wensen het 
Bestuur van Inloophuis Carma veel sterkte en succes met het vinden 
van meer structurele sponsorgelden en subsidies. 

 

Sponsoring  
 

Financiële verantwoording 
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1. Organisatie  
 
Bestuur  

Voorzitter   Pech Samwel, lid DB  
Secretaris   Pamela Breas-Bakker, lid DB 
Penningmeester  André Bakker 
Bestuurslid  Pieter Obbeek  
Bestuurslid  Ben Assies 
Bestuurslid  Renate Fransen 
 

Coördinatieteam 
Coördinator  Mariska Bakker, toegevoegd aan DB 
Adm. Ondersteuning Nicole Overweter 

Mieke Barendse (vanaf najaar 2019) 
 

Overige medewerkers 
Webmaster  Marjon van Oosten        

Mieke Barendse (vanaf najaar 2019) 
Huismeester  Gab Borsboom 

 
Psychosociale ondersteuning 

Coach   Vacature 
Toegepast psycholoog Yvonne Vijverberg-van der Voort 
 

Vertrouwenspersoon 
Yvonne Vijverberg-van der Voort 

 
 
 
 
 
2. Verdeling aantal bezoeken  

 
 

 
 
 

 

Bijlagen   
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3. Financieel overzicht 2019  
STICHTING INLOOPHUIS CARMA 
Balans per 31 december 2019    
    
    
  2019 2018 
Activa  € € 

    
    
Kas  61 313 
Banksaldo  3.215 292 
Spaar  41.361 45.555 
Te vorderen  500 100 

    
    
    
    
  45.137 46.260 

    
    
  2019 2018 
Passiva  € € 

    
    
Stichtingsvermogen   42.604 40.141 

    
Crediteuren  2.533 6.119 
Vooruit ontvangen  0 0 

    
    
    
    
  45.137 46.260 

    
    
Verloop Stichtingsvermogen    
Saldo per 1 januari  40.141  
Resultaat boekjaar  2.463  
Saldo per 31 december 2019  42.604  
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STICHTING INLOOPHUIS CARMA     
Staat van baten en lasten over 2019     
       
  2019  2018 

  € €  € € 
       

Opbrengsten       
Giften  57.385   29.741  
Ipso subsidie  0   3.338  
Bijdragen gasten en verkopen  2.291   2.408  
Bankrente  7   14  
Divers  1.490   1.074  
         
Totale opbrengsten   61.172   36.575 

       
Kosten       
Huurkosten  3.600   3.600  
Onderhoud/ DW21  339   17.120  
Communicatie (tel/internet)  1.146   593  
Vaste lasten (energie, WOZ)  1.990   1.089  
Opleidingskosten  0   4.213  
Kosten activiteiten  6.047   4.967  
Prmaterial  1.805   5.503  
Overig   339   1.411  
Personele kosten  42.041   32.098  
Huishouduitgaven kas  1.403   1.760  
Totale kosten   58.710   72.354 

       
Resultaat   2.463   -35.779 
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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. 
 

1. Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 
Stichtingsvermogen 
             
De mutaties in het stichtingsvermogen zijn als volgt te specificeren:
   

                                                                                                           € 
Saldo per 1 januari  40.141 
Resultaat boekjaar 2019  2.463 
Saldo per 31 december 2019  42.604 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


