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Jaarverslag 2021 – Stichting NaZorg Westland

Voorwoord Bart Duijvesteijn, voorzitter Stichting NaZorg Westland

Ook voor ons als Stichting NaZorg Westland is het jaar 2021 een bewogen
jaar geweest. Onze ondersteuningsconsulent Diane van Lier heeft gelukkig
vele Westlandse cliënten mogen ondersteunen en waar nodig door
verwezen, hoewel ook in 2021 het coronavirus weer toesloeg en er voor
onze stichting een moeilijke tijd aanbrak. Te weinig aandacht en
mogelijkheden voor onze cliënten en de hele zorg die gericht was op Covid
herstel.
Gelukkig hebben er in ons onderkomen De Tourmalet, de tuinkamer aan de Dijkweg 21 te
Naaldwijk, gedurende het jaar 2021 weer diverse intake gesprekken tussen Diane en cliënten
plaatsgevonden. Ook kon zij via telefonisch contact onze Westlandse cliënten begeleiden naar
een beter herstel, gebruik makend van onze Westlandse Sociale Kaart, een leidraad om met
diverse partners in alle Westlandse dorpskernen samen te werken. Bovendien kunnen we,
waar nodig, ook financieel ondersteunen.
Dit jaar hebben ook de fusiegesprekken met Inloophuis Carma een definitievere vorm
gekregen, eigenlijk vanzelfsprekend omdat is gebleken dat de activiteiten van beide
organisaties nauw op elkaar aansluiten en in sommige gevallen zelfs overlappen. Het is dan
ook een logische stap om de krachten van beide organisaties te bundelen. Uitgangspunt is
elkaar in alle facetten te versterken en voor alle Westlanders nog beter maatwerk te kunnen
leveren.
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Algemeen
Sinds januari 2019 is NaZorg Westland als organisatie actief in het Westland en voert haar
werkzaamheden uit in De Tourmalet, de tuinkamer van Inloophuis Carma aan de Dijkweg 21
te Naaldwijk. In de loop van deze drie jaar is er een hechte samenwerking ontstaan tussen
NaZorg Westland en Inloophuis Carma, waarbij de mensen uit de doelgroep op elkaars
organisatie worden gewezen en er regelmatig gezamenlijke activiteiten worden gerealiseerd.
Vanaf de start is Diane van Lier bij NaZorg Westland als ondersteuningsconsulent werkzaam,
zij begeleidt de cliënten – na een uitvoerig intakegesprek – op de weg naar een optimaal
herstel van hun lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden.
Ondanks de coronapandemie konden de meeste een-op-een gesprekken tussen cliënt en
ondersteuningsconsulent fysiek plaatsvinden. Diverse andere contacten
en activiteiten moesten echter telefonisch of online uitgevoerd worden.
NaZorg Westland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn hierdoor, binnen de daarvoor
geldende kaders, fiscaal aftrekbaar.

Missie
Stichting NaZorg Westland heeft tot doel om – zonder winstoogmerk – de eerstelijnszorg
rondom de oncologische patiënt in diens eigen regio zo optimaal mogelijk te organiseren,
aangevuld met ondersteunende activiteiten op het gebied van zingeving, verwerking en sociaal
maatschappelijk participatie, als zodanig genoemd in de Westlandse Sociale Kaart. De
centrale regievoering door de ondersteuningsconsulent en het intensiveren van het
professioneel eerstelijns netwerk rondom de oncologische patiënt, dient – samen met de
‘informele zorg’ – te leiden tot een betere kwaliteit van leven rond en na de behandeling van
kanker.

Visie
Stichting NaZorg Westland wil een begrip zijn bij zorgverleners van de ziekenhuizen in de regio
en bij de overige regionale zorgaanbieders. Oncologische cliënten die gebruik maken van onze
diensten voelen zich ontzorgd. Daarnaast wil NaZorg Westland ernaar streven dat Westlandse
instanties zoals huisartsen, ziekenhuizen en gemeenten minder zorg hoeven te verlenen
wanneer NaZorg Westland goed geïmplementeerd is in de regio Westland.

Toekomstige visie en missie
In 2021 is hard gewerkt aan het samengaan van NaZorg Westland en Inloophuis Carma in
één organisatie per 1 januari 2022. In deze nieuwe organisatie komen de visie en missie van
NaZorg Westland volledig tot hun recht. Om dit te verwezenlijken staat de
ondersteuningsconsulent centraal, deze draagt zorg voor de specifieke ondersteuning aan het
individu met advisering voor de juiste zorgverlener.
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Activiteiten bestuur
Voor NaZorg Westland (NZW) heeft 2021 in het teken gestaan van de
uitwerking voor de definitieve samenwerking met Inloophuis Carma
(IHC), met als doel om de krachten van beide organisaties te bundelen
en zodoende elkaar te versterken.
Het bestuur is opgebouwd uit vrijwilligers die hun inzet, tijd en ervaringen
kosteloos beschikbaar stellen vanuit hun ervaringen en affiniteit met de
oncologische patiënt in hun herstelfase. Met behulp van hun expertise wordt de nazorg voor
de individuele oncologische cliënt in de toekomst beter georganiseerd. De
ondersteuningsconsulent ontvangt de wettelijk vastgestelde vrijwilligersbijdrage. Een beloning
voor het bestuur Stichting NaZorg Westland is niet van toepassing.
Dit kalenderjaar heeft Nazorg Westland in totaal negen maal vergaderd met bestuur,
ondersteuningsconsulent en één van de adviseurs tezamen. Hiervan hebben vier
vergaderingen vanwege de coronamaatregelen online plaatsgevonden.
Op 30 november vond de laatste vergadering plaats. Onderdeel van deze vergadering was de
buitengewone algemene vergadering en stond in het teken van de opheffing van Stichting
NaZorg Westland. Na het ondertekenen van de – door Westport Notarissen opgestelde –
notulen door de drie bestuursleden van NZW was de liquidatie officieel een feit. Het
notariskantoor heeft de verdere afwikkeling bij de Kamer van Koophandel voor haar rekening
genomen.
Gedurende het jaar hebben er negen besprekingen op
bestuurlijk niveau plaatsgevonden tussen NZW en IHC
(waarvan drie online) om de samenwerking om te zetten in de
vorming van één organisatie per 1 januari 2022. Na
uitgebreide informatie vooraf, inclusief controle van een
fiscalist, was besloten om de fusie als een activa/passiva
transactie vorm te geven.
Hiervoor werd een plan van aanpak en tijdspad uitgezet,
zodat er in de loop van het kalenderjaar een nieuwe bestuurlijke organisatie vastgesteld kon
worden met een nieuwe naam, nieuw logo, nieuw bestuur, aangepaste statuten en nieuw
beleidsplan.
Behoudens een eenmalig mailbericht van een verpleegkundig specialist in september zijn er
geen officiële contacten geweest met het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. NZW heeft in
deze mailwisseling aangegeven dat er door het samengaan met IHC niets veranderd aan de
intentie om te blijven participeren in het 'Netwerk ondersteunende zorg bij kanker'.
In 2021 waren de activiteiten – evenals in 2020 – beperkt door de coronapandemie met de
vele maatregelen en restricties. Gelukkig konden een aantal events wel – soms online –
doorgang vinden en was de – deels door NZW financieel ondersteunde – retraite van Hip
Coaching begin september een groot succes.

5

Wereld Kanker Dag: Op 4 februari waren NaZorg
Westland en Inloophuis Carma ‘op afstand
betrokken’ met een gesponsorde digitale bak- &
bloemenworkshop en een miniconcert met klarinet
en dwarsfluit, welke via een link op de site te
beluisteren was. Ook aan de oncologische
patiënten in het Reinier de Graaf Gasthuis werd
gedacht: zij kregen
in hun goodie bag
namens NZW en
IHC
een
klein
presentje als ‘steuntje in de rug’. Tevens was er een video
gemaakt waarop Diane van Lier vertelde wat NaZorg Westland
voor iemand kan betekenen.

Break Out dag: Op 19 juni werd de Break Out dag van Team Westland
gehouden en organiseerden NZW, IHC en Samen voor het Westland
een ‘coronaproof’ gebeuren op de parkeerplaats naast het pand op
Dijkweg 21. Hier was de start van de wandeltocht en een puzzeltocht
voor kinderen, de start & tussenstop van een fietstocht door het
Westland en in de grote tent kon men genieten van een hapje en een
drankje. Op de parkeerplaats zelf kon men deelnemen aan een
fitnessparcours en was er – naast het draaiorgel – ‘s middags een
optreden van Meezingkoor De Westlanders.

Inloophuis Carma vierde met haar vrijwilligers op 25 september het 10-jarig lustrum met een
uitgebreide barbecue in Hoek van Holland. In het kader van de toekomstige samenwerking
waren ook enkele bestuursleden van NaZorg Westland hierbij
aanwezig. Op 28 september mocht de voorzitter van NaZorg
Westland een – uitgestelde – cheque van Re-Sell ontvangen.
Daags daarna was de ondersteuningsconsulent aanwezig bij de
officiële opening van het tweede pand van Hospice Beukenrode in
’s-Gravenzande.
Begin oktober, aan de vooravond van de beklimming van De
Tourmalet, nam Diane van Lier, samen met Mariska Bakker
(coördinator van IHC) een video op voor de WOS om de deelnemers
van Team Westland succes te wensen met hun uitdaging.
Op 4 december werd er een fotosessie gehouden voor foto’s van de folder van de nieuwe
organisatie. Onze ondersteuningsconsulent en de coördinator van IHC hebben veel werk
verzet om input te geven voor een mooie en representatieve folder van Carma – centrum voor
leven met en na kanker.
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Werkzaamheden ondersteuningsconsulent
Wanneer jij of je naasten te maken krijgen met kanker komt er veel op je af. Het is een angstige
en onzekere periode. Je wereld staat letterlijk en figuurlijk op zijn kop. Ook jaren later kun je
nog last hebben van de gevolgen van je behandeling. Hoe is je veerkracht om met zo’n situatie
om te gaan en weer sterker te worden.
Diane van Lier is de ondersteuningsconsulent van NaZorg Westland (na 1-1-2022 bij Carma).
Ze gaat met jou in gesprek om zo inzicht en overzicht te krijgen in je situatie. Dit kan voor,
tijdens en na je behandeling.
Door vooraf of tijdens het intake gesprek de vragenlijst Positieve Gezondheid in te vullen helpt
dit je kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is. Het is een middel waarbij het niet gaat
om de scores, maar om het verhaal daarachter. Er komen allerlei onderwerpen aan de orde
zoals emoties, gezin, vermoeidheid, seksualiteit, werk, dagelijkse bezigheden.
Samen met jou wordt er gekeken wat er goed gaat, wat je zou willen veranderen en of je
behoefte hebt aan gespecialiseerde oncologische ondersteuning. Het streven is om de zorg
zo dicht mogelijk bij jou in de regio te realiseren. Wat je vragen ook zijn, er wordt hulp geboden
waar jij behoefte aan hebt.
De ondersteuningsconsulent vormt de verbinding tussen cliënt en de zorgprofessionals. Zij is
het vaste aanspreekpunt en heeft het overzicht van alle ondersteunende zorg en
mogelijkheden in de nulde, eerste en de tweede lijn. Dit zorgt voor een betere samenwerking
en afstemming van professionals rondom de cliënt. Deze samenwerking dient te leiden tot
een betere kwaliteit van leven rond en na de behandeling van kanker.
De Westlandse Sociale Kaart is een hulpmiddel, gehanteerd om het netwerk te vormen.
Voor een overzicht van de werkzaamheden van de ondersteuningsconsulent, zie bijlage 3.

Samenwerking met verschillende organisaties
Wij hebben mooie samenwerkingen bewerkstelligd met:
Team Westland
Inloophuis Carma
Leefstijl Vollering
Reinders & Van Soest
Hofland van Geest
Marjo Vellekoop
Saskia Dill
Move On
Patiëntenvereniging Hematon
Reinier de Graaf Gasthuis
Vitis Welzijn
Pluk de Dag
Tietsje van der Linden
Hip Coaching
En vele andere zorgprofessionals, die wij nu wellicht vergeten te vermelden.
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Financiële verantwoording
Financieel gezien was het voor Stichting NaZorg Westland een bijzonder jaar. Door de corona
maatregelen konden we dit jaar geen grote sponsoracties opzetten. Gelukkig was dat ook niet
nodig, omdat we het jaar met een mooi saldo konden starten vanwege de grote actie met de
Rainforest Callenge in 2020. Wel zijn er wat kleine sponsormomenten geweest, daardoor
konden we ondanks corona toch weer meer mensen helpen.
Ook het aantal behandelingen dat we konden vergoeden steeg dit jaar. Het is mooi dat de hulp
die gevraagd is ook gegeven kon worden. We zijn al met al maar weinig in vermogen
geslonken en konden daardoor aan het eind van het jaar een heel mooi bedrag overmaken
aan de nieuwe Stichting Carma.
Op 1 februari 2022 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Marga de Goey en Irene
van Marrewijk, de financiële controle uitgevoerd. De door de penningmeester beschikbaar
gestelde boeken en overzichten over 2021 van NaZorg Westland zijn gecontroleerd en goed
bevonden. Ook op de door hun gestelde vragen kon naar tevredenheid worden geantwoord.
Zij vonden dat een en ander een mooi gezond beeld geeft van de exploitatie en verleenden de
penningmeester derhalve decharge.
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Nawoord Bart Duijvesteijn
Met een apart, maar ook trots gevoel mogen wij terugkijken op het jaar 2021. Het derde en in
deze setting laatste jaar dat Stichting NaZorg Westland in de huidige samenstelling de
Westlandse cliënten heeft bijgestaan.
Wij danken Diane van Lier die als ondersteuningsconsulent vele cliënten met maatwerk op
weg heeft geholpen naar een beter toekomst perspectief.
Wij zullen ook de komende jaren, als ‘Carma – centrum voor leven met en na kanker’ klaar
staan voor een gezonder herstel van al onze cliënten.
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Bijlage 1: Organisatie

Bestuur
Voorzitter
Secretaris & penningmeester
Bestuurslid

Bart Duijvesteijn
Jaap Elenbaas
Pamela Breas - Bakker

Notulist bestuur

Irene van Marrewijk

Ondersteuningsconsulent

Diane van Lier

Adviseurs

Marga de Goeij
Ellen Vollering

Social Media / website

Diane van Lier
Irene van Marrewijk
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Bijlage 2: Financieel overzicht 2021
Balans per 31 december 2021
31-12-2021

31-12-2020

€

€

ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris
Liquide middelen
Activa:

294

437

65.393

77.968

65.687

78.405

65.687

78.405

65.687

78.405

PASSIVA
Eigen vermogen
Doelvermogen
Passiva:

Staat van baten en lasten over 2021
Saldo

Saldo

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

€

Baten
Opbrengst sponsoring en donaties

1.091

40.928

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten acties en algemene kosten
Afschrijving inventaris
Financiële baten en lasten
Som der lasten

Saldo van baten en lasten

12.427
1.239
143

11.357
31.023
143
-5

13.809

42.518

-12.718

-1.590

11

Toelichting op de balans per 31 december 2021
31-12-2021

31-12-2020

€

€

ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

718

718

Afschrijving per 31 december

424

281

Boekewaarde per 31 december

294

437

1.086

2.669

64.307

75.299

65.393

77.968

Afschrijvingen

Over de inventaris wordt 20% per jaar afgeschreven.

Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank
Rabobank spaarrekening

De per 31 december 2021 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije
beschikking.

PASSIVA
Eigen vermogen
Doelvermogen
Stand per 1 januari 2021
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2021

78.405

79.995

-12.718

-1.590

65.687

78.405

Aan het doelvermogen wordt jaarlijks het overschot of tekort toegevoegd respectievelijk
onttrokken. Het doelvermogen dient als weerstandsvermogen ter continuïteit van de stichting.
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Toelichting op de staat van baten en lasten van 2021

Opbrengst van sponsoring en donaties

2021

2020

€

€

Sponsortocht Maleisië
Overige sponseringen
Terugbetaling
Rente

Besteed aan de doelstellingen

39.589
1.064

1.340

20
7
1.091

40.929

12.427

11.357

1.239

6.076

Kosten acties en algemene kosten
Algemeen
Reis Maleisië

Afschrijving inventaris

24.947
1.239

31.023

143

143
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Kostenverdeling uitgaven NaZorg Westland

2019

2020

2021
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Behandelingen cliënten NaZorg Westland vanaf de 0 meting op 01-01-2019

2019

2020

2021
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Bijlage 3: Werkzaamheden en activiteiten ondersteuningsconsulent
 Intakegesprekken Tourmalet, 3x gesprek bij cliënt thuis, 7x telefonisch vanwege
Covid19
 Vragen van cliënten via de website en hierover telefonisch contact gehad
 Telefonisch en/of mailcontact met cliënten
 Tussen- en eindevaluaties met cliënten
 (Zoom) Vergaderingen, telefonische overlegmomenten met bestuur/vrijwilligers
NaZorg Westland, bestuur en gastvrouwen Inloophuis Carma
 Telefonisch overleg met o.a. diëtiste, psycholoog, fysiotherapie, coach, financieel
planner, HRM adviesbureau, inzetten palliatieve zorg, Vitis Welzijn
 Overleg en kennismaken met zorgverleners/professionals
 Multidisciplinair overleg via Zoom, 1x live bijeenkomst met Netwerk Oncologie
Westland
 Overleg met Mariska Bakker (coördinator Inloophuis Carma) over o.a. het
organiseren van informatieavonden, voorbereiding WereldKankerDag 2021,
bloem- en bakworkshop, Break Out dag
 Intervisie bijeenkomst Stichting OOK, 2x online, 1x live
 Scholing Positieve Gezondheid van IPSO (via e-learning), 2x reflectie
bijeenkomst online
 Voorbereidingen fusiegesprekken tussen NaZorg Westland en Inloophuis Carma
(folder, beleidsplan)
 Break Out dag Team Westland, cheque uitreiking Team Westland
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Bijlage 4: Overzicht nieuwsberichten website Stichting NaZorg Westland
Zie eveneens vermelding bij Nieuws – archief www.nazorgwestland.nl,
Facebook en Instagram
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

September
Oktober

December

Aankondiging Wereld Kanker Dag en programma
Terugblik op Wereld Kanker Dag
Aankondiging informatieavond door financieel planner Saskia Dill
Algemene informatie over onze ondersteuningsconsulent
Bericht van dankbare cliënt door geboden hulp
Diverse quotes van cliënten
Vooraankondiging Team Westland Break Out dag
Filmpje team Westland Break Out dag
Programma Team Westland Break Out dag
Aankondiging komst Evelien v.d. Werff die langs alle inloophuizen
fietst, die verbonden zijn aan IPSO
Impressie van Team Westland Break Out dag
Bedankje voor Re-Sell kringloopwinkel voor ontvangen cheque
Aankondiging dat Chantal Deen, schrijfster van boek ‘Gewoon K’ haar
verhaal doet bij Inloophuis Carma
Ervaringen en foto’s van deelnemers aan Retraite in Frankrijk
Succeswensen voor deelnemers aan beklimming Tourmalet
Aankondiging fusie NaZorg Westland en Inloophuis Carma
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