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Op het moment dat ik dit schrijf duurt de coronacrisis nog steeds 

voort, al schijnt er wel licht aan het eind van de tunnel. De 

vaccinaties zijn in volle gang en dat zal het leven straks weer 

normaliseren. 

 

Terugkijkend was 2020 natuurlijk een heel raar jaar. Een 

belangrijke discussie was steeds, mogen we open en hoe moet dat 

dan. En wat kunnen we dan toch nog voor elkaar betekenen. 

Complimenten voor eenieder voor de wijze waarop we ons 

inloophuis steeds in de lucht hebben gehouden. 

 

Inloophuis Carma bestond in december 2020 officieel 10 jaar, een 

waarlijk mooie mijlpaal.  

Van harte gefeliciteerd allemaal, iets om trots op te zijn. 

Wat is er in die tien jaar veel bereikt. 

Jammer dat de leuke activiteiten van de jubileumcommissie niet 

konden doorgaan. Er werden gelukkig snel wat alternatieven 

gevonden. In 2021 willen we toch regelmatig bij deze mijlpaal 

stilstaan en hopelijk komt er weer snel wat ruimte.  

 

Financieel was het ook een bijzonder jaar, eerst konden we geen 

activiteiten doen om middelen binnen te krijgen. Vervolgens krijgen 

we hulp van het KWF en wordt het prachtige project Huis in Actie 

opgezet. Daarbij is een heel mooi bedrag opgehaald. De publiciteit 

rondom Huis in Actie heeft ook geresulteerd in contacten met 

enkele nieuwe sponsoren. Al met al kunnen we stellen dat we 

financieel weer een jaar vooruit kunnen.  

 

 

 

 

 

Hopelijk kunnen we voorjaar 2021 weer open en kunnen we onze 

dienstverlening weer helemaal oppakken.  

 

Blijf gezond en denk aan en geef om elkaar, dan sta je nooit alleen. 

Allen bedankt voor jullie inzet, inspanningen, enthousiasme, 

vertrouwen en vooral geduld. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pech Samwel 

Voorzitter Stichting Inloophuis Carma 

 

 

Voorwoord voorzitter 



       
        

 
    

 

 

 

 

 

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. Het inloophuis ondersteunt de mensen 

bij het hervinden van hun (veer)kracht. 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 fiscaal aftrekbaar.  

 
 

 

                 

 

 

 

 
 
 
Zie bijlage 1 voor de samenstelling van het bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hun inzet, tijd en kennis 

kosteloos beschikbaar stellen vanuit hun ervaringen en affiniteit met 

de oncologische patiënt en hun naasten. 

In de loop van het jaar hebben een aantal bestuursleden met de 

coördinator deelgenomen aan diverse activiteiten. Door de 

coronapandemie waren dat er aanzienlijk minder dan in 2019. Ook 

hadden de coronamaatregelen invloed op de werkwijze van het 

bestuur. 

 

Het dagelijks bestuur (DB) houdt zich bezig met lopende zaken op 

de werkvloer en vergadert in principe 1x per maand. Het algemeen 

bestuur (AB) behandelt zaken op beleidsmatig niveau, en houdt 1x 

per kwartaal vergaderingen. Wanneer nodig  kan ad hoc een AB-

vergadering worden belegd. 

 

In 2020 hebben het voltallige bestuur en de coördinator vier keer 

regulier vergaderd. Het overleg in april viel midden in de 

intelligente lockdown en was onze eerste online vergadering. Er 

zouden er nog vele volgen. 

Het DB heeft in totaal tien vergaderingen gehouden. Van mei tot 

half oktober vonden deze plaats – op gepaste afstand – in het 

inloophuis, de overige vergaderingen werden online gehouden. 

 

Op bestuurlijk niveau zijn er enkele online meetings met Inloophuis 

Haaglanden (Den Haag) geweest en is het periodieke overleg tussen 

 

Algemeen  
 

Werkzaamheden Bestuur 
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de besturen en coördinatoren van de regionale inloophuizen (Carma, 

Haaglanden en Debora) weer nieuw leven ingeblazen.  

Daarnaast heeft er een aantal besprekingen met NaZorg Westland 

plaatsgevonden om de onderlinge samenwerking vorm te geven c.q. 

af te bakenen. 

 

Het bestuur heeft  – samen met de coördinator – een tweetal 

beleidssessies gehouden. Gezien de onzekere toekomst door de 

coronaperikelen is ervoor gekozen om het huidige Beleidsplan 

2018-2020 enigszins aan te passen en voor het jaar 2021 een 

addendum op te stellen. Plannen voor het Beleidsplan 2022-2025 

zullen in de loop van het jaar 2021 ontwikkeld gaan worden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Door alle coronamaatregelen konden dit kalenderjaar veel 

activiteiten, sponsoracties en cheque-uitreikingen helaas niet 

doorgaan. Gelukkig is er een aantal activiteiten – zij het in 

aangepaste vorm – wel doorgegaan. 

De door Samen voor het Westland georganiseerde Pubquiz met de 

Quiz Brothers kon op 1 februari nog ‘gewoon’ gehouden worden. 

Met ruim 250 mensen bij Boerderij Dichtbij werd er al quizend 

enthousiast gestreden om de wisselbokaal. Deze werd overtuigend 

gewonnen door het team van Speax. De fantastische opbrengst van 

deze avond kwam volledig ten goede aan Inloophuis Carma. 

 

Eveneens kon op 4 februari Wereld Kanker Dag ‘normaal’ 

doorgang vinden. ’s Morgens was Inloophuis Carma, samen met 

Nazorg Westland, aanwezig op de informatiemarkt van het Reinier 

de Graaf Ziekenhuis (RdGG) in Delft en heeft onze coördinator 

Mariska Bakker een korte presentatie over het werk van het 

inloophuis gehouden. Later die dag werden er in het inloophuis en 

in De Tourmalet creatieve, sportieve en muzikale workshops 

gehouden. 

 

In mei werd er in samenwerking met NaZorg Westland een 

alternatieve bloemenworkshop voor de gasten van IHC en cliënten 

van NZW georganiseerd, gesponsord door Lionsclub De Glazen 

Stad. De deelnemers kregen de bloemen – door de bestuursleden – 

thuisbezorgd en werden door middel van een filmpje geïnstrueerd 

hoe de ‘bloementaart’ uiteindelijk moest worden. Dit was een groot 

succes!  

 

Activiteiten in coronatijd 

 



       
        

 
    

 

Door het niet doorgaan van de jaarlijkse beklimming van de Col du 

Tourmalet door Team Westland, werd de feestelijke avond met de 

uitreiking van meerdere cheques eveneens  gecanceld. Team 

Westland wilde het inloophuis toch graag een financiële bijdrage 

overhandigen. Deze werd jammer genoeg door alle beperkingen 

steeds uitgesteld. Maar …. wat in het vat zit, verzuurt niet. 

 

Half december hebben Inloophuis Carma, Inloophuis Haaglanden 

(Den Haag) en Inloophuis Debora (Delft) en NaZorg Westland  

gezorgd dat alle patiënten op de dagbehandeling en 

verpleegafdeling oncologie in het Reinier de Graaf en Haga 

Ziekenhuis een warme kerstgroet in de vorm van kerstsokken 

ontvingen. Een actie (200 kerstsokken!) die enorm werd 

gewaardeerd. 

 

De voor 12 december geplande lunch voor alle vrijwilligers bij 

Inloophuis Carma – als kick-off voor het lustrumjaar 2021 – werd 

vanwege de horecasluiting afgelast. Voor deze datum in december 

was gekozen omdat 10 jaar tevoren de ondertekening van de 

statuten van Stichting Inloophuis Carma had plaatsgevonden. De 

lustrumcommissie had een alternatief bedacht: een kistje met 

inhoud. Dit ‘lustrumkistje’ werd op 12 december door de leden van 

de lustrumcommissie bij iedereen thuis afgeleverd. 

 

Het wordt in 2021 spannend welke lustrumactiviteiten door kunnen 

gaan. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Heel bijzonder dit jaar was dat Inloophuis Carma op 5 juni uit 

handen van wethouder Piet Vreugdenhil het Westland Hart ontving. 

Deze vrijwilligers-jaarprijs werd in 2020 voor het eerst uitgereikt. 

De uitreiking van het Westland Hart zou eerder dit jaar groots 

gevierd worden, door alle coronamaatregelen is dit echter uitgesteld 

en werd op 5 juni de prijs op locatie ‘coronaproof’ uitgereikt. De 

juryprijs ging naar Stichting Kleine Ingrepen Mooie Gevolgen en de 

publieksprijs werd gewonnen door Stichting Inloophuis Carma. De 

prijs bestond uit een mooi hartvormig kunstwerk en een geldbedrag. 

Met het geld zal iets leuks voor de vrijwilligers georganiseerd 

worden. 

Uiteraard heeft het beeld van het Westland Hart een prominente 

plaats in de woonkamer gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westland Hart 



 6 

 

•  

 
 
 

Het jaar 2020 vroeg om veel 

flexibiliteit van hele team en daarmee 

ook van de coördinator Mariska Bakker 

en Elly van den 

Ende als coördinator van onze 

vrijwilligers in het Reinier de Graaf 

Gasthuis in Delft.   

Na een mooie start van het nieuwe 

jaar waarin de verdere groei van het 

aantal bezoekers en activiteiten al 

duidelijk zichtbaar was, kwamen de 

activiteiten als gevolg van de 

coronapandemie plots tot stilstand.  
In overleg met bestuur, gastvrouwen/heren en 

activiteitenbegeleiders werd al snel gekeken naar de mogelijkheden 

passend bij deze compleet nieuwe situatie. Het inloophuis bleef stil, 

gepraat van gasten werd gemist en contacten met vrijwilligers 

verliepen via andere wegen, maar er ontstonden mooie 

initiatieven. Met dank aan ieders flexibiliteit hebben we naast het 

aanbieden van online activiteiten en telefonisch contact, deze 

periode kunnen gebruiken om een nieuw registratiesysteem te 

implementeren. Dit nieuwe digitale systeem wordt gefaciliteerd 

vanuit onze branchevereniging IPSO en landelijk gebruikt door de 

inloophuizen. Een veilige manier om de basisgegevens – met 

toestemming van onze gasten – te registreren.  

 

 

 

 

 

 

Corona brengt ook veel extra werkzaamheden met zich mee. In mei 

is een Hygiëne Protocol voor Inloophuis Carma opgesteld. Dit is 

overgenomen door onze brancheorganisatie IPSO (Instellingen 

Psychosociale Oncologie) en staat vermeld op de IPSO Academie. 

Ook ontvangen gasten tijdens de openstellingsperiode na 

aanmelding vooraf een gezondheidscheck.  

 

De aanwezigheid van vrijwilligers in beide ziekenhuizen wordt 

vanaf de lockdown in maart 2020 gestaakt. Elly van den Ende 

onderhoudt contact met het RdGG en in de zomermaanden 

hervatten de vrijwilligers tijdelijk de werkzaamheden, tot de 

besmettingscijfers verder oplopen en extra maatregelen gelden. In 

het Haga Ziekenhuis zijn vrijwilligers na maart 2020 niet meer 

aanwezig op de afdeling oncologie.   

 

Onder leiding van de coördinator vond er ieder kwartaal een 

teamvergadering plaats met de vrijwilligers. De opzet van de 

teamvergaderingen kende in 2020 drie verschillende vormen. De 

eerste pre-coronavergadering was in het inloophuis met alle 

gastvrouwen en -heren bij elkaar. Vervolgens tweemaal buiten op 

locatie, waarbij de groep in tweeën werd gesplitst en tot slot online 

via Zoom. Desondanks zinvolle bijeenkomsten met als belangrijk 

doel het onderhouden van de verbinding in deze tijden van 

afstand. De veranderende vormen illustreren de flexibiliteit 

en creativiteit van iedereen. Corona laat ons ‘out of the box’ 

denken!  

 

 

Coördinator en ondersteuning 



       
        

 
    

De taken van de coördinator richten zich met name op het coachen 

van de vrijwilligers, zorgen voor een uitgebreid activiteitenaanbod 

en het verder vergroten van de bekendheid. Ook dit jaar 

hebben  Nicole Overweter en Mieke Barendse gezorgd voor de 

administratieve ondersteuning en bijhouden van de website.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbaarheid en trots zijn twee woorden die passen bij zo'n mooi 

team van vrijwilligers. In 2020 is het team verder uitgebreid en telt 

het inmiddels 58 personen. 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. 

Activiteitenbegeleiders vervullen hun functie vrijwillig of tegen een 

onkostenvergoeding. 

Op 14 februari 2020 werden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet 

door Lionsclub Glazen Stad met een heerlijke lunch bij Fratelli in 

Naaldwijk en een mooie bos rozen. Extra bijzonder is de komst van 

Rob Veenman tijdens de lunch.... hij verrast iedereen met onze 

nominatie voor vrijwilligersprijs Westland Hart! In juni krijgen we 

de publieksprijs, een prachtige waardering voor de belangeloze 

inzet van het hele team. 

Vanaf maart kenmerkt het jaar zich door het zoeken naar 

verbinding. De vanzelfsprekende aanwezigheid in IHC valt weg, 

maar er worden creatieve alternatieven gevonden. Via meerdere 

kanalen proberen we contact te onderhouden, o.a. via 

Zoombijeenkomsten. 

In de zomer is het mogelijk om ons jaarlijkse vrijwilligersuitje 

buiten te organiseren. De ruime tuin van voorzitter Pech Samwel is 

een mooie locatie voor de high tea. Na het nuttigen van deze 

lekkernijen, vertrekt een deel van de groep voor een wandeling.  

 

Vrijwilligers 
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Spontaan verzorgt Mathilde Klabbers ook nog een ontspannen 

ChiKungles op deze rustgevende plek in De Lier. 

 

De visie op het bieden van kwalitatief goede ondersteuning door 

vrijwilligers vraagt om een gedegen trainingsprogramma. Al was 

het zoeken naar mogelijkheden in dit bewogen jaar, het is toch 

gelukt om een groep nieuwe gastvrouwen de basistraining te laten 

volgen. Deze IPSO training is met name gericht op 

gesprekstechnieken en voorwaarde om zelfstandig als gastvrouw in 

het inloophuis aan de slag te gaan.  

Om de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen, overlegt de 

coördinator met de gastvrouw/-heer of activiteitenbegeleider 

voorafgaand en na afloop van ieder inloopmoment, activiteit of 

belronde. Dit biedt de gelegenheid voor een korte overdracht vooraf 

en na afloop aandacht voor de emoties, vragen of opmerkingen van 

de gastvrouwen en -heren. Dit wordt door iedereen als waardevol 

ervaren. 

In het najaar hebben gastvrouwen de training Mijn Positieve 

Gezondheid (MPG) gevolgd. Een manier om breder naar 

gezondheid te kijken. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de 

mens zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. 

Vrijwilligers reageren enthousiast en beginnen met het 

implementeren van MPG binnen de lotgenotenbijeenkomsten. In 

gesprekken met andere deskundigen binnen onze gemeente blijkt 

dat het gebruik van MPG een brug slaat tussen de formele en 

informele zorg door dezelfde taal die wordt gesproken, een bredere 

kijk op gezondheid uitgewerkt in zes dimensies. Binnen IHC gaan 

we ons komend jaar nog verder scholen in MPG. 

Verder zijn een Vrijwilligersbeleid en een risico-inventarisatie en -

evaluatie( RI&E) opgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
        

 
    

 

 

 

 

 

Het jaar 2020 is door de coronacrisis niet 

representatief voor het aantal bezoekers.  

Het inloophuis is driemaal volledig 

gesloten geweest: 17 maart tot 1 juni, 4 

tot 19 november en vanaf 15 december. In 

zomermaanden konden bij  ‘aan de koffie‘ 

maximaal 3 gasten en één gastvouw per 

tijdslot in het inloophuis aanwezig zijn. 

Voor de gasten, coördinator en alle vrijwilligers waren de perioden 

dat men elkaar niet lijfelijk in het inloophuis kon ontmoeten heel 

lastig. Maar met elkaar hebben we de schouders eronder gezet.  

Over het jaar zijn 1216 gastenbezoeken/contacten geregistreerd, 

waarvan een groot deel telefonische contacten tijdens de sluiting. 

Dat is beduidend minder dan de ruim 2100 gastenbezoekers in 

2019. Daarnaast vonden in het Haga Ziekenhuis en het Reinier de 

Graaf Gasthuis 303 gesprekken plaats met patiënten.  

Gezien alle beperkingen kunnen we toch tevreden zijn met deze 

aantallen.  

 

Zowel de Nieuwjaarsinloop op 2 januari en de diverse workshops 

op 4 februari in het kader van Wereld Kanker Dag  – beide in pre-

coronatijd  – hebben veel gasten getrokken. 

Helaas konden na half maart – ten tijde dat het inloophuis open was 

– de inlopen, creatieve en ontspannende activiteiten alleen op 

afspraak plaatsvinden en met een beperkt aantal gasten. Een enkele  

 

 

 

 

 

 

 

keer is er een workshop elders gehouden, zodat er meer deelnemers 

aanwezig konden zijn. 

Alleen in januari en februari was er een informatieavond voor de 

gasten in het inloophuis.  

 

Bestuurslid Pamela Breas-Bakker heeft over 2020 opnieuw een 

fotografisch jaarboek gemaakt. Zo kunnen nieuwe gasten zien wat 

er zoal in 2020 in en buiten het inloophuis – ondanks de 

coronamaatregelen – heeft plaatsgevonden en bekende gasten 

kunnen op deze manier herinneringen ophalen. 

 

Quotes gasten:  

• Het inloophuis is een niet meer weg te denken ontmoetingsplek 

in Westland en dat het zo mag blijven 

• Ik ben blij met de waardevolle gesprekken 

• IHC is professioneler geworden, maar de warmte is gebleven 

• Al bij de eerste lotgenotenbijeenkomst was er een klik tussen 

ons en er is een fijne vriendschap ontstaan  

• Ik mis in coronatijd wel de fysieke nabijheid 

• Bedankt voor het luisterend oor, de gezelligheid en de steun. 

Het heeft me weer teruggebracht bij mezelf 

 

Andere quote: 

• Aandacht en een luisterend oor is als een onzichtbaar 

medicijn 

 

 

 

Gasten  
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Het aanbod van specifieke lotgenotengroepen breidt zich in 2020 

verder uit aangezien gasten deze bijeenkomsten waarderen. Naast 

de jongvolwassenengroep – die dit jaar haar eenjarig bestaan viert – 

en Young Carma, start in het najaar de bijeenkomst speciaal voor 

40-ers en 50-ers. Aan de hand van dimensies uit Mijn Positieve 

Gezondheid worden ervaringen gedeeld. 

Behalve de leeftijdsspecifieke groepen zijn er diagnose- en 

themagerichte groepen. In maart, net voor de lockdown, start de 

eerste lotgenotenbijeenkomst voor mensen met borstkanker.  

Vanaf augustus 2020 zijn bijeenkomsten georganiseerd voor 

mensen die hebben gehoord dat zij niet meer beter worden. Onder 

begeleiding van bestuurslid en oud-huisarts Pamela Breas-Bakker 

en coach Tietsje van der Linden wordt in een warme en open sfeer 

gesproken over onderwerpen die gasten bezighoudt.  

Op verzoek van een gast vindt in het najaar de eerste 

lotgenotenbijeenkomst ‘Werk en Kanker’ plaats. Deze is bedoeld 

voor mensen die weer gaan werken of aan het werk zijn. Hoe 

bewaak je de juiste balans? Hoe ga je om met vermoeidheid? 

Ervaringen delen met mensen in vergelijkbare situatie geeft 

inzichten en herkenning. 

Het is duidelijk zichtbaar dat bovenstaande groepen voorzien in een 

behoefte. Iedere groep heeft dan ook een (maandelijks) vervolg 

gekregen. Samen met de bijeenkomsten voor mannen met 

prostaatkanker en hun partners, de mannengroep en 

rondetafelgesprekken voor nabestaanden zijn we best trots op zo'n 

divers programma. 

 

 

 

 

 

De vacature voor coach is in 2020 vervuld 

door Tietsje van der Linden-Ypma. Tietsje 

heeft al jaren haar eigen coachingpraktijk 

Alba Coaching Westland en wil zich 

daarnaast graag inzetten als coach bij 

Inloophuis Carma. Haar insteek is dat coaching je kan helpen om 

vanuit jouw kwaliteiten en mogelijkheden weer een lichtpuntje te 

gaan zien.  

Tietsje heeft dit jaar 2 mensen gecoacht, beiden verwezen vanuit 

NaZorg Westland. Een van de twee is als nabestaande een 

regelmatige bezoeker van Inloophuis Carma. In totaal betrof het 

zeven gesprekken. 

 

 

Yvonne Vijverberg-van der Voort is 

toegepast psycholoog (voorheen werkzaam 

onder de naam PsYvon) en maakt tijdens haar 

gesprekken gebruik van oplossingsgerichte 

technieken en methoden uit de cognitieve 

gedragstherapie. Zij heeft meerdere gesprekken gevoerd met een 

aantal gasten van Inloophuis Carma en doorverwezen cliënten van 

NaZorg Westland.  

Yvonne is tot juni 2020 aan Inloophuis Carma verbonden geweest. 

In de eerste maanden van dit jaar heeft zij vijf personen begeleid. 

Hiervan waren vier gasten vanuit het inloophuis en één cliënt vanuit 

NaZorg Westland naar haar verwezen. 

 

Specifieke lotgenotengroepen 
 

Psychosociale ondersteuning 



       
        

 
    

Het betrof psychosociale hulp voor mensen die óf zelf kanker 

hadden óf hun partner. In totaal zijn met deze vijf mensen elf 

gesprekken in het inloophuis gevoerd. 

 

In oktober 2020 heeft Han den Dekker 

Yvonne opgevolgd als psychosociale 

ondersteuner. Han is een ervaren psycholoog 

(MSc) met een eigen praktijk in Vlaardingen 

en Hoek van Holland en is o.a. opgeleid in 

cognitieve gedragstherapie. 

Ten tijde dat Han den Dekker zou starten in het inloophuis, bevond 

Nederland zich in een lockdown en was Inloophuis Carma 

grotendeels gesloten. Mede hierdoor zijn er geen gasten van het 

inloophuis door hem begeleid. 

 

Inloophuis Carma vindt het belangrijk om professionele 

psychosociale ondersteuning aan haar gasten te kunnen aanbieden. 

Omdat de ondersteuning door een coach of door een toegepast 

psycholoog niet wordt vergoed door de zorgverzekering en 

ondersteuning door een psycholoog vaak gedeeltelijk wordt 

vergoed, betaalt het inloophuis een deel van de kosten van deze 

begeleiding. 

 

Als vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris is Yvonne Vijverberg 

in de eerste helft van dit jaar eenmaal door de coördinator van 

Inloophuis Carma geraadpleegd. 

Haar opvolgster in deze functie, Joukje Garretsen, voormalig 

huisarts in Monster, is eenmaal door het bestuur benaderd. Ook toen 

is het bij een advies van de vertrouwenspersoon gebleven. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Een verrassende samenwerking in 2020 is die van 

Badmintonvereniging Quintus en Young Carma. De nieuwe 

hoofdsponsor van deze badmintonvereniging benadert het 

inloophuis of ons logo op de sportshirts mag worden gedrukt. Een 

geweldig idee en naast de mooie PR via het logo, worden er plannen 

gemaakt voor leuke activiteiten. Helaas moeten deze worden 

bijgesteld door corona, maar in de zomer slaan gastvrouwen en later 

ook kinderen van Young Carma toch gezellig een shuttle samen met 

badmintonleden. 

Ook een bijzondere en gewaardeerde vorm van samenwerking was 

die met Rotary Het Westland en Rotary Wateringen. Carma 

ontving een mooie donatie, er is meegewandeld naar het RdGG 

voor Huis in Actie en er zijn meer dan 1000 tulpenbollen gedoneerd 

voor de vrijwilligers en de tuin van het inloophuis. Daarbij bieden 

ze graag helpende handen waar nodig. 

 

De samenwerking met NaZorg Westland (NZW) is verder 

geïntensiveerd en zo versterken we elkaar. Beide organisaties 

hebben hetzelfde doel en doelgroep, de werkwijze is echter anders. 

Daardoor vullen we elkaar mooi aan. Gasten van Inloophuis Carma 

worden geattendeerd op NZW en andersom.  Er zijn in 2020 diverse 

gezamenlijke activiteiten en informatieavonden georganiseerd.  

Inloophuis Carma wordt in 2020 ook gebruikt door Vereniging 

Ouders van een Overleden Kind, vrijwilligers van Beukenrode 

palliatieve thuiszorg en Schuldhulpmaatje Westland.  

 

Samenwerking met andere 

organisaties 
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Wens van IHC is het faciliteren van een maatschappelijk centrum 

en binnen deze visie past uitstekend het multidisciplinair gebruik 

van het huis. 

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. Structureel en veelvuldig contact 

tussen de coördinatoren zowel live als via Zoom wordt door alle 

partijen als waardevol ervaren. Succeservaringen en ideeën voor het 

bieden van ondersteuning in deze onzekere en nieuwe situatie als 

gevolg van de pandemie, komen in de overleggen aan bod.  

De samenwerking met Haga Ziekenhuis en Reinier de Graaf 

Gasthuis in de vorm van aanwezigheid van vrijwilligers op de 

afdeling oncologie, kwam half maart abrupt tot stilstand door de 

lockdown. Vrijwilligers in het RdGG hebben in de zomer hun 

werkzaamheden enkele weken kunnen hervatten totdat de 

besmettingscijfers wederom stegen en het ziekenhuis maatregelen 

moest aanscherpen. Desondanks is met de kerstsokkenactie en 

wandelactie ook in deze tijd onze betrokkenheid zichtbaar gemaakt.  

Tot slot noemen we de samenwerking van IPSO en KWF waar 

Carma in het wekelijkse cirkeloverleg vanaf september t/m 

december een bijdrage aan levert. Doel van de samenwerking is het 

vormgeven en optimaliseren van Huis in Actie, een succesvol 

actieplatform voor alle IPSO inloophuizen in Nederland. Bijzonder 

mooi in inspirerend dat ons inloophuis samen met een ander 

inloophuis zo nauw betrokken is bij deze samenwerking. Dit 

bevestigt de waardering voor onze actieve rol richting 

branchevereniging IPSO door onze aanwezigheid op de ALV, 

inspiratiedagen e.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is elk jaar weer een uitdaging om de benodigde  geldmiddelen 

binnen te krijgen. Ieder jaar worden we weer verrast door gulle 

giften uit bekende en onbekende hoeken. Zie de indrukwekkende 

sponsorlijst op onze website. Hartverwarmend! 

In 2020, met alle coronamisère, heeft het KWF de handschoen 

opgepakt om de inloophuizen nog meer te helpen. Daaruit is o.a. 

Huis in Actie ontstaan, waarbij er een fantastisch bedrag is 

opgehaald doordat vele eigen mensen allerlei acties zijn gaan 

opzetten. Het KWF gaat ook in 2021 verder met de ondersteuning 

om de benodigde gelden ieder jaar weer binnen te halen. 

Ook sponsoren hebben zich spontaan gemeld, na berichtgevingen 

over onze financiële uitdagingen. Wat is dat mooi. Ook zijn er 

enkele meerjarentoezeggingen, dat geeft extra vertrouwen voor de 

toekomst.  

Het streven is om een flink gedeelte in een structurele vorm te 

krijgen, maar het blijft ook vanzelfsprekend dat we voor een groot 

gedeelte zelf voor de benodigde gelden moeten blijven zorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoring en giften   

     



       
        

 
    

 

 

 

 

 

Samen met KWF en branchevereniging IPSO is Carma in oktober 

2020 gestart met de online actiepagina Huis in Actie om geld in te 

zamelen. Het idee is ontstaan doordat veel giften en donaties voor 

inloophuizen als gevolg van de coronacrisis uitbleven. Acties om 

geld in te zamelen konden immers niet doorgaan.  

Gebleken is dat bij het KWF een omslag in denken heeft 

plaatsgevonden. Steeds meer gaat men inzien dat psychosociale 

zorg een wezenlijk onderdeel is van de zorg bij kankerpatiënten. 

KWF beseft dat inloophuizen hierbij een belangrijke rol vervullen.  

Eind 2020 hebben de acties van Inloophuis Carma bijna 

€25.000,- opgeleverd. Vrijwilligers en andere betrokkenen hebben 

via persoonlijke actiepagina's en diverse acties dit geweldige bedrag 

bijeengebracht. Dit onderstreept de plaats van het inloophuis in 

de Westlandse samenleving. Veel inwoners en bedrijven dragen het 

inloophuis een warm hart toe.  

Voorbeelden van de acties zijn een wandeling van 

Inloophuis Carma naar het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, 

verkoop van kerststukken, verkoop van poppenkleertjes, 

fietstocht langs meerdere inloophuizen en nog veel meer. Naast de 

financiële opbrengsten heeft Huis in Actie ook veel aandacht op 

verschillende mediakanalen gegenereerd. Dit resulteerde in 

meerjarige donaties en verdere vergroting van onze bekendheid.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis in actie 

 
 

 



 14 

 

 

 

 

 

Zie bijlage 2 voor het financiële jaaroverzicht 2020. 

 

Het jaar 2020 begon financieel gezien hoopvol met mooie giften 

van bedrijven en instanties. Daarnaast was de pubquiz voor 

Inloophuis Carma in februari een groot succes met een hele goede 

opbrengst. Vanaf de lockdown in maart liepen de giften echter hard 

terug. Ook konden vanwege Corona de geplande acties om geld in 

te zamelen helaas geen doorgang vinden. Het activiteitenniveau van 

het inloophuis was tijdens de lockdown weliswaar lager, maar de 

vaste lasten (o.a. huur, salariskosten coördinator) liepen door. 

Hierdoor zag de financiële situatie er medio 2020 niet goed uit voor 

Inloophuis Carma.  

In overleg met het bestuur is besloten om voor de periode maart t/m 

mei een NOW-aanvraag (Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkgelegenheid) bij het UWV in te dienen. Deze werd 

gehonoreerd en aangezien in juni de giften en donaties nog niet op 

het 2019 niveau zaten, is de NOW ook voor de periode juni t/m 

september aangevraagd en ontvangen. Hierdoor kwam er enige 

financiële rust. Daarnaast is er in samenwerking met KWF vanaf 

oktober Huis in Actie gestart. Deze actie is voor Inloophuis Carma 

zeer succesvol geworden en hiermee is een heel mooi bedrag 

opgehaald. De totaal ontvangen giften en donaties in 2020 zijn met 

name door deze actie in het 4e kwartaal op het niveau van 2019 

uitgekomen.  Hier zijn wij al onze donateurs en sponsoren heel 

dankbaar voor.  

Qua kosten hebben we vanwege de financiële situatie geen grote 

investeringen gedaan en hebben we de kosten waar mogelijk zoveel  

 

 

 

 

 

mogelijk proberen te reduceren. De personele kosten zijn wel 

gestegen door de urenuitbreiding van de coördinator van 20 naar 24 

uur per week vanaf juli. Aangezien er door de coördinator veel meer 

uren gewerkt worden dan de contracturen, vond het bestuur deze 

uitbreiding ondanks de financiële situatie te verantwoorden.  

Overall is er mede dankzij de NOW-regeling en een zeer 

succesvolle Huis in Actie in 2020 sprake van een licht positief 

resultaat. Dit wordt aan het stichtingsvermogen toegevoegd. Voor 

2021 wordt het weer een grote uitdaging om financieel een 

sluitende exploitatie te realiseren. Met hulp van diverse sponsors en 

donateurs hebben wij hier als bestuur vertrouwen in.       

Op 8 april 2021 heeft de Kascommissie 2020, bestaande uit de 

heren Theo Bakker en Jan van den Brule, de door de 

penningmeester beschikbaar gestelde boekhouding over het jaar 

2020 en de daarbij behorende bescheiden van Inloophuis Carma 

gecontroleerd.  

De boekhouding bleek overzichtelijk en zeer verzorgd, waardoor 

een goede controle mogelijk was. Aan de hand van deze boeken en 

bescheiden is de jaarrekening van 2020 beoordeeld. De daarbij 

gevraagde inlichtingen zijn volledig en voldoende verstrekt. De 

staat van baten en lasten 2020 en de balans per 31 december 2020 

geven een getrouw beeld van het exploitatieresultaat en de 

vermogenspositie van Inloophuis Carma. De saldi van de 

bankrekeningen komen overeen met de saldi op de balans. 

 De Kascommissie spreekt haar waardering uit over de wijze, 

waarop de boekhouding wordt gevoerd en geeft hierbij goedkeuring 

aan de boekhouding over het jaar 2020. 

 

Financiële verantwoording   



       
        

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organisatie  

 
Bestuur  

 

Voorzitter    Pech Samwel, lid DB  

Secretaris    Pamela Breas-Bakker,        

                                                lid DB 

Penningmeester   André Bakker 

Bestuurslid               Ben Assies 

Bestuurslid               Renate Fransen 

Bestuurslid               Pieter Obbeek  

         

Coördinatieteam 

 

Coördinator inloophuis  Mariska Bakker,    

                                                        toegevoegd aan DB  

Administratieve ondersteuning    Nicole Overweter 

Mieke Barendse 

Coördinator vrijwilligers RdGG      Elly van den Ende 

 

Overige medewerkers 

Webmaster               Mieke Barendse   

Huismeester               Gab Borsboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychosociale ondersteuning 

 

Coach    Tietsje van der Linden- Ypma 

Toegepast psycholoog  Yvonne Vijverberg-van der         

Voort (tot juni 2020) 

Psycholoog (MSc)   Han den Dekker 

(vanaf oktober 2020) 

 

Vertrouwenspersoon/  Yvonne Vijverberg-van der  

Klachtenfunctionaris Voort (tot juni 2020)  

 Joukje Garretsen  

(vanaf juni 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen   
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2. Financieel overzicht 

 

Balans per 31 december 2020    

    

    

  2020 2019 

Activa  € € 

    

    
Kas  411 61 

Banksaldo  4.412 3.215 

Spaar  52.864 41.361 

Te vorderen  0 500 

    

    

    

    

  57.687 45.137 

    

    

  2020 2019 

Passiva  € € 

    

    
Stichtingsvermogen   53.069 42.604 

    
Crediteuren  4.617 2.533 

    

    

    

    

    

  57.687 45.137 

    

    
 

Verloop Stichtingsvermogen    
Saldo per 1 januari  42.604  
Resultaat boekjaar  10.466  

Saldo per 31 december 2020  53.069  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     



       
        

 
    

Staat van baten en lasten over 

2020 

       

  2020  2019 

  € €  € € 

       
Opbrengsten       
Giften  60.392   57.385  
NOW-regeling  10.890   0  
Bijdragen gasten en verkopen  1.523   2.291  
Bankrente  3   7  
Divers  1.190   1.490  

         
Totale opbrengsten   73.997   61.172 

       
Kosten       
Huurkosten  3.600   3.600  
Onderhoud/ DW21  204   339  
Communicatie (tel/internet)  852   1.146  
Vaste lasten (energie, WOZ)  2.951   1.990  
Kosten activiteiten  6.403   6.047  
Pr materiaal  839   1.805  
Overig   339   339  
Personele kosten  47.669   42.041  
Huishouduitgaven kas  674   1.403  
Totale kosten   63.532   58.710 

       

Resultaat   10.466   2.463 

 

 
 

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. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 

 

Stichtingsvermogen 

                 

De mutaties in het stichtingsvermogen zijn als volgt te specificeren:

  
                                                                   € 

Saldo per 1 januari  42.604 

Resultaat boekjaar 2020  10.466 

Saldo per 31 december 2020  53.069 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


