ACTIVITEITENVERSLAG 2016 Inloophuis de Eik, Eindhoven
In 2016 zijn er, net als in 2015, bijna 5500 bezoeken gebracht aan Inloophuis de Eik. De
bezoekers kwamen met verschillende doelen: om informatie te krijgen, om lotgenoten te
ontmoeten, voor een individueel gesprek of om mee te doen met een activiteit.
Daarnaast is er ruim 100 keer een beroep op de Eik gedaan door hulpverleners van
verschillende organisaties met diverse vragen over o.a. de mogelijkheden voor ondersteuning
aan patiënten en mantelzorgers en voor kinderen en jongeren die met kanker te maken
hebben.
Maar ook met vragen over patiëntenverenigingen, regelgeving omtrent werk en kanker,
rouwverwerking en over minder bekende kankersoorten. Een aantal van hen vroeg telefonisch
informatie, een ander deel kwam zelf naar de Eik om de informatie te halen en om persoonlijk
kennis te maken. Maar steeds meer komen de vragen per mail binnen. Steeds vaker kwamen
hulpverleners met een cliënt of patiënt mee.
Verschillende medewerkers van Wij Eindhoven maar ook van andere organisaties waarmee de
Eik samenwerkt kwamen persoonlijk kennismaken.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2016
veranderd. Naast Paul Silvis en Nita Scheepers
zijn Elly Vogelzang, Paul Verstappen en Dries
Steinmeijer tot het bestuur toegetreden. In de
loop van het jaar is Elly Vogelzang voorzitter
geworden, Nita Scheepers secretaris en Paul
Silvis is penningmeester gebleven.
Van Marja Lauteslager, Jetske Visser, Annemieke Olijslagers en Jos Storimans hebben we na
vele jaren afscheid genomen.

Vrijwilligers
Eind 2016 waren er 113 vrijwilligers werkzaam voor de Eik. In
2016 hebben 15 vrijwilligers om verschillende redenen afscheid
genomen, 15 nieuwe vrijwilligers zijn aan het werk gegaan, het
vrijwilligersbestand is daarmee gebleven op 113.
Er zijn veel verschillende vrijwilligers bij de Eik werkzaam. Het
grootste deel is gastvrouw of gastheer, zowel bij de Eik als in het
MMC Eindhoven (polikliniek oncologie en dagbehandeling).
Daarnaast zijn er begeleiders voor de groepen kinderen en
jongeren. Weer anderen zijn vrijwilliger in een commissie, bijv. commissie sponsoring en
programma. Daarnaast zijn er een aantal administratieve vrijwilligers en verschillende
klusvrijwilligers.
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Coördinatie
Tot 1 augustus 2016 werd de coördinatie van de Eik gedaan door twee
parttimers, Saskia van Vliet en Bartelijne Feenstra, met een dienstverband
van resp. 24 (+ 3 flexuren) en 16,5 uur per week.
Per 1 augustus is Bartelijne Feenstra vertrokken bij de Eik. De zorg voor de
continuïteit en programmering, voor de begeleiding en ondersteuning van
de vrijwilligers, voor de contacten met verwijzers en met donateurs en
sponsoren wordt vanaf die datum gedaan door Saskia van Vliet ondersteund door bestuur en
vrijwilligers.
Zij krijgt ondersteuning van twee vrijwillige administratieve krachten, die samen gemiddeld 14
uur per week werken.
Door ziekte van de directeur, in het begin van het jaar en door vertrek van de coördinator zijn
een aantal activiteiten niet of in mindere mate uitgevoerd. Daardoor zijn contacten met o.a.
verwijzers en samenwerkingspartners in het begin van het jaar op een laag pitje komen te
staan. Dat is nog terug te zien in het aantal bezoeken dat aan de Eik is gebracht. In de loop van
het jaar is, door de contacten met de ziekenhuizen, weer een stijgende trend te zien in het
aantal bezoekers.

Inkomsten
Van de gemeente Eindhoven is ook in 2016 gelukkig weer subsidie ontvangen voor een deel
van de activiteiten die de Eik organiseert voor de bezoekers.
Daarnaast zijn de bestaande relaties met diverse serviceclubs onderhouden en hebben we van
diverse activiteiten de opbrengst in ontvangst mogen nemen.
Tijdens de marathon van Eindhoven was de Eik helaas niet meer een van de goede doelen. Ook
kregen we minder dan een week van tevoren te horen dat we toch mochten collecteren. Dat
was de reden dat er maar een paar collectanten waren. Ook het aantal lopers dat zich wilde
laten sponsoren voor de Eik hebben we terug zien lopen, een trend die al langer aan de gang is
omdat aan steeds meer sportieve prestaties een goed doel wordt gekoppeld. Er zijn veel
mensen die dat niet meer willen doen.
Van verschillende bedrijven ontvingen we bedragen, vaak naar
aanleiding van een speciaal moment, bijv. opening van een nieuw
kantoor of afscheid van een medewerker.
De contacten die er waren met bedrijven omtrent sponsoring zijn
enigszins verwaterd geraakt door ziekte van de directeur en het vertrek
van de coördinator. Met hulp van de met nieuwe mensen uitgebreide sponsorcommissie
hopen we die contacten weer nieuw leven in te blazen.
Ook van enkele gevers die liever anoniem willen blijven ontvingen we verschillende bedragen.
Gelukkig maken particulieren, vaak gasten, veelal kleinere, bedragen over naar de Eik om te
laten zien dat ze het huis een warm hart toedragen. Ook hebben een aantal nabestaanden
geld overgemaakt dat bij het afscheid van hun dierbare was ingezameld.
In 2016 was er een Samenloop voor Hoop in Son en Breugel, een evenement georganiseerd
door vrijwilligers voor KWF kankerbestrijding en de Eik, waar de Eik ook een goed doel was.
Onze koepelorganisatie IPSO heeft met KWF de afspraak gemaakt dat haar leden, als zij
inbreng hebben bij de organisatie, 10% van de opbrengst krijgen met een maximum van
€ 10.000 per Samenloop. Voor ons betekende het dat we € 10.000 ontvingen van de
Samenloop van Son. Als tegenprestatie heeft een vrijwilliger van de Eik veel tijd en energie
gestopt in de organisatie van het evenement en waren vrijwilligers ook aanwezig op het
terrein tijdens de Samenloop.
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Samenwerking
De Eik werkt samen met de diverse ziekenhuizen in de regio, vooral
met patiëntenvoorlichters, oncologen en gespecialiseerde
verpleegkundigen. Sinds 2009 zijn vrijwilligers van de Eik ook aan de
slag in het MMC Eindhoven op de polikliniek oncologie en de afdeling
dagbehandeling.
Begin 2012 is het project geëvalueerd en is besloten om ermee door
te gaan omdat het een zeer goede aanvulling op de zorg is en de drempel naar de Eik verlaagt.
In 2016 zijn er 1400 langdurige gesprekken gevoerd en talloze kortere. De vrijwilligers worden
regelmatig door de artsen gevraagd om met patiënten en familieleden door te praten na een
zgn. slecht nieuws gesprek, soms is dat ook bij een onverwacht goed nieuws gesprek het geval.
Door ziekte van de leidinggevende van de afdeling is de samenwerking iets minder goed
gelopen dan gewenst en is er ook een beperktere inzet van vrijwilligers geweest. Eind 2016 is
de draad gelukkig weer opgepakt.
Ook de groep oncologieverpleegkundigen van de thuiszorg is een belangrijke
samenwerkingspartner.
Met huisartsen en fysiotherapeuten is de samenwerking wat moeilijker i.v.m. de
bereikbaarheid van beide groepen. Via scholingsbijeenkomsten proberen we daar wel
verbetering in te brengen.
De Eik werkt samen met het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) voor de verbetering
van de dienstverlening aan de doelgroep. Er is ook contact met de regionale afdeling van het
KWF.
De coördinatoren/directeuren van inloophuizen in Brabant hebben regelmatig overleg, de
groep komt ongeveer 6x per jaar, steeds op een andere locatie, bij elkaar om ervaringen uit te
wisselen.
Ook met andere organisaties wordt samengewerkt m.b.t. onder andere: mantelzorg,
palliatieve zorg, zelfhulpnetwerk, vrijwilligersorganisaties, kankerpatiëntenorganisaties en
Inloophuizen in Nederland. De Eik is lid van koepelorganisatie IPSO, deze organisatie verzorgt
ook trainingen en bijscholing voor zowel vrijwilligers als coördinatoren/directeuren. IPSO is
gesprekspartner voor o.a. het KWF, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars als het gaat
om (financiële) ondersteuning. Er is in 2016 rond Wereldkankerdag op 4 februari 2016 ook een
publiekscampagne geweest in samenwerking met het KWF om de inloophuizen meer
bekendheid te geven. Tot een financiële bijdrage voor de inloophuizen heeft het overleg
vooralsnog niet geleid. Ook heeft IPSO in 2016 een professioneel trainingsprogramma voor de
leden opgezet met echt een toegevoegde waarde o.a. op het gebied van registratie en
evaluatie.
In de loop van 2016 is de samenwerking met de Stichting Allochtonen en Kanker (SAK), later
Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) opnieuw opgezet. Met dit project
worden allochtonen door een voorlichter (eigen taal en cultuur) opgezocht in hun eigen
omgeving, bijv. een moskee, om d.m.v. voorlichtingsbijeenkomsten er o.a. voor te zorgen dat
zij meer gebruik gaan maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er ook voor hen zijn en
om kanker beter bespreekbaar te maken. Het uiteindelijke doel van de Eik en SGAN is om meer
allochtonen naar de Eik te krijgen. Er zijn in de Eik elke maand spreekuren gehouden door een
zorgconsulent van SGAN. Ook zijn er samen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden op
verschillende plaatsen en hebben verschillende groepen allochtonen de Eik bezocht voor een
voorlichting en om kennis te maken.
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Tenslotte
Al met al is 2016 een bijzonder jaar geweest voor de Eik. Enthousiaste vrijwilligers hebben heel
hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de Eik ondanks de afwezigheid van een beroepskracht
toch goed zou blijven draaien. Dat hebben zij prima gedaan. Dat er desondanks minder
bezoeken aan het huis zijn gebracht is dan ook extra jammer. De bestuurswisseling en het
vertrek van de coördinator vragen veel van de organisatie, er is hard gewerkt om te komen tot
een meer toekomstbestendige organisatie. Het werk is nog niet klaar, ook in 2017 wordt hier
verder aan gewerkt.
Ten opzichte van 2015 is het exploitatiesaldo verbeterd, maar is nog wel negatief (€ 9.509). Dit
beeld wordt enigszins vertekend door een schenking van de Stichting Vrienden van de Eik van
€ 20.000. Zonder deze schenking zou het exploitatiesaldo over 2016 en 2015 gelijk zijn
geweest. Een tweede verliesjaar op rij betekent dat we aan het interen zijn op ons eigen
vermogen. Het blijkt nu jaar na jaar dat het werven van fondsen moeizamer wordt, ondanks
het feit dat de economie weer beter draait. Komend jaar gaan we versterkt aan
fondsenwerving doen, met als doel dat we meer structurele sponsoren/donoren aan ons
verbinden en dat we minder afhankelijk worden van incidentele sponsoren/donoren. We
streven ernaar 2017 met een licht positief resultaat af te sluiten.
Wij danken alle sponsoren/donoren voor hun bijdrage en ook onze vrijwilligers voor hun inzet
en betrokkenheid.

Eindhoven 18 april 2017
Namens het bestuur,
Saskia van Vliet
Directeur
www.inloophuis-de-eik.nl
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