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Het bestuur van Stichting Inloophuis De Eik, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaat uit:
Voorzitter              Elly Vogelzang 
Secretaris              Nita Scheepers 
Penningmeester    Paul Silvis 
Bestuurslid            Paul Verstappen 
Bestuurslid            Dries Steinmeijer
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JAARVERSLAG

HET BESTUUR

Inloophuis de Eik in Eindhoven biedt als vrijwilligersorganisatie laagdrempelige psychosociale
ondersteuning aan iedereen die direct of indirect met kanker te maken krijgt of gekregen heeft. De Eik is
een ontmoetingsplek waar persoonlijke aandacht en een luisterend oor centraal staan. Men ontmoet
lotgenoten tijdens activiteiten die aangeboden worden door geschoolde vrijwilligers.

MISSIE

De Eik zet zich in voor een structurele aanvulling van de psychosociale (na)zorg van kankerpatiënten, hun
naasten en nabestaanden.  De samenwerking in de zorgketen wordt als heel belangrijk ervaren. Daarom
werken wij in ZO-Brabant nauw samen met onder andere ziekenhuizen, specialisten, verpleegkundigen,
huisartsen, fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Inloophuis de Eik vervult een netwerkfunctie en
streeft naar een verbindende rol in de oncologische zorgketen. Inloophuis de Eik is gericht op “kwaliteit
van leven” en hanteert de uitgangspunten van het concept 'positieve gezondheid’  (in 2012
geïntroduceerd door Machteld Huber) als leidraad voor de psychosociale ondersteuning. 

VIS IE



JAARVERSLAG
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ONDERTEKENING HUUR CONTRACT

Het jaar 2019 stond in het teken van de verhuizing van
De Eik. Potentiele nieuwe locaties werden onderzocht.
Op 18 april werd het nieuwe huurcontract getekend
door Frans Tielemans van Haagdijk B.V. en Elly
Vogelzang en Paul Silvis van Stichting Inloophuis de Eik.
Het huurcontract van locatie Aalsterweg 285b met St.
Trudo werd per 1 oktober beëindigd. Op 1 oktober
werden de deuren van Klein Tongelreplein 8, 5613 KK
Eindhoven geopend voor gasten en vrijwilligers.

ORGANISAT IE

De interne coördinatie werd verricht door Riek Ansems,
met een arbeidsovereenkomst van 20 uur/week. Zij is op
1 augustus 2019 uit dienst getreden. Per 1 september is
Thérèse van den Biggelaar aangesteld als nieuwe intern
coördinator. Jacqueline Selbeck is verantwoordelijk voor
de externe coördinatie (16 uur/week). De coördinatoren
hebben de zorg voor de continuïteit en programmering,
voor de begeleiding en ondersteuning van de
vrijwilligers, voor de contacten met verwijzers, donateurs
en sponsoren en met de pers in Zuidoost Brabant en de
coördinatie van de verhuizing. Zij worden hierbij
ondersteund door bestuur en vrijwilligers. Per 1 juli is
Carin Domenie aangenomen voor 8 uur/week, betaald,
als administratieve ondersteuning

COÖRDINATIE



De Eik is er voor iedereen die geraakt is door kanker. Voor patiënten, naasten en
nabestaanden bieden we niet-medische, psychosociale ondersteuning, zowel voor
kinderen, jongeren als voor volwassenen. We bieden de mogelijkheid aan om elke
werkdag tussen 10.00 en 17.00 uur zonder afspraak binnen te lopen voor een
gesprek, informatie, om lotgenoten te ontmoeten of om mee te doen aan een
activiteit. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd: workshops (werk en
kanker, wat als ik niet meer beter wordt, filosofische leeskring), bijeenkomsten
(nabestaanden, mannen en kanker), kinderen-en jongerenbijeenkomsten,
ontspanning/verwennen (massages), creatief (schilderen, vilten, mozaïek), bewegen
(yoga, tai-chi, zwemmen). In het voorjaar zijn nieuwe activiteiten georganiseerd in het
kader van de late gevolgen van kanker (vermoeidheid, chemobrein, positieve
gezondheid). In juni werd een prachtig documentaire toneel ‘Kankerzooi’ uitgevoerd,
gesponsord door Prins Bernard Cultuurfonds en in november werd een Open Huis
georganiseerd. De Eik heeft een regionale functie.
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In 2019 zijn er 4009 bezoeken door gasten gebracht aan Inloophuis de Eik.
Daarnaast is er ruim 156 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
maar ook voor kinderen en jongeren die met kanker te maken hebben,
vragen over patiëntenverenigingen, regelgeving omtrent werk en kanker,
rouwverwerking en/of over minder bekende kankersoorten. Een aantal
hulpverleners vroeg telefonisch informatie of per email, een ander deel
kwam zelf naar De Eik om informatie te halen en om persoonlijk kennis te
maken, bv. verschillende medewerkers van Wij Eindhoven maar ook van
andere organisaties waarmee de Eik samenwerkt. Ook kwam er een aantal
maal een hulpverlener met een cliënt of patiënt mee. In de zomerperiode
was De Eik voor de eerste keer 2 weken gesloten en ook in september was
De Eik een week gesloten tijdens de verhuizing. Door bovenstaande
veranderingen hebben in 2019 ongeveer 1000 minder bezoeken
plaatsgevonden.
Bijlage 1 Overzicht activiteiten 2019
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JAARVERSLAG

ACTIV ITE ITEN



Per 1 januari 2019 waren 111 vrijwilligers werkzaam bij De Eik. In 2019 hebben 30 vrijwilligersafscheid
genomen van De Eik. De verhuizing was voor vele vrijwilligers een aanleiding om hun vaak langdurige inzet
voor De Eik te beëindigen. Vijf nieuwe vrijwilligers zijn aan het werk gegaan. Eind 2019 bleek het aantal
vrijwilligers daarmee gedaald naar 86.  Er zijn veel verschillende vrijwilligers bij de Eik werkzaam. Het
grootste deel is gastvrouw/ gastheer of activiteitenaanbieder. Daarnaast hebben we projectaanbieders. Zij
zijn actief in diverse commissies en/of actief in diverse projecten. De Eik heeft een vrijwilligerscommissie,
commissies fondsenwerving, PR en externe communicatie, zorgketen en programma. Daarnaast zijn er
een aantal administratieve vrijwilligers en verschillende klusvrijwilligers. Een aantal vrijwilligers heeft de
ISPO-basistraining gevolgd.
 
Het Eikboek is tot stand gekomen.Het is een handboek voor vrijwilligers om te weten wat ze aan elkaar
hebben en wat ze van elkaar mogen  verwachten. Er staan afspraken in over hoe gewerkt wordt in de
omgang met onze gasten. Ook worden werkwijzen en richtlijnen beschreven die vrijwilligers daarbij
kunnen helpen.
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JAARVERSLAG

VRI JWILL IGERS

DANK JE  WEL !



Het stichtingsvermogen bedraagt ultimo 2019 € 85.706, de laatste jaren hebben we ingeteerd op ons
vrij besteedbaar vermogen. Het bestuur streeft naar een vrij besteedbaar vermogen van €120.000,
zijnde de vaste kosten van één jaar.  Stichting Steun de Eik, vertegenwoordigers uit het zakenleven in
Zuidoost Brabant, en Gemeente Eindhoven zorgen jaarlijks voor continuïteit en toekomstbestendige
financiering. De Eik heeft geen social return verplichting voor de gemeente Eindhoven. Fondsenwerving
stond in 2019 in het teken van de verhuizing. De financiering van de inrichting en aanpassing van de
nieuwe locatie werd mogelijk gemaakt door sponsoring van Roparun. Daarnaast heeft het
fondsenwervingsevent ‘Lock Up’ veel geld en producten opgeleverd. Tijdens dit event werden 12
netwerkers uit regio Eindhoven ‘opgesloten’ bij De Eik, om hun netwerk te benaderen voor
fondsenwerving voor De Eik.
 
Vele bedrijven, vrijwilligersinitiatieven, families, serviceclubs, kerkelijke instellingen en
sportevenementen hebben De Eik gesponsord.
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JAARVERSLAG

ST ICHTINGSVERMOGEN
EN FONDSENWERVING

De Eik heeft een netwerkfunctie in regio Eindhoven en adviseert hun gasten in de oncologische sociale
kaart.  Hierbij wordt samengewerkt met huisartsen en praktijkondersteuners, fysiotherapeuten,
psychologen, gemeentelijke organisaties en andere stichtingen. Daarnaast werden afspraken gemaakt met
HBO zorgopleidingen m.b.t. structurele plaats voor De Eik in het lesprogramma en het formuleren en
begeleiden van afstudeeropdrachten.  Onze gasten en activiteitenaanbieders hebben op het voortgezet
onderwijs voorlichtingsbijeenkomsten gegeven over De Eik. IPSO, het overkoepelend orgaan van alle
inloophuizen in Nederland, wil de informele en formele zorg op het gebied van kanker, samenbrengen.
Tijdens IPSO-inspiratiedagen hebben coördinatoren en vrijwilligers van De Eik samen met de managers
van oncologische afdelingen van Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum
samenwerkingsprojecten bezocht. Een nadere samenwerking tot een ontmoetingscentrum in het
Catharina Kanker Instituut werd verder uitgewerkt.
 

ZORGKETEN



In 2019 is de nieuwe website van start gegaan. Informatie over De Eik, wat biedt De Eik, wie kunnen
De Eik helpen, doneren en sponsoren. Gasten kunnen zich aanmelden voor deelname aan diverse
activiteiten. Website www.inloophuis-de-eik.nl. De interne nieuwsbrief, De Eik actueel, werd 1x per 14
dagen online verzonden aan alle vrijwilligers. De gasten, sponsoren, verwijzers en externe contacten
ontvingen 4x per jaar online de externe nieuwsbrief. Alle verwijzers hebben de vernieuwde flyer van
De Eik ontvangen met vermelding van het nieuwe adres. In oktober werd een Open Huis
georganiseerd voor onze buurtbewoners en donateurs van Stichting Steun de Eik. Voor alle
bijzondere activiteiten werden flyers gemaakt, persberichten geschreven en zoveel mogelijk
gepubliceerd in lokale media en op onze social media (Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter).  
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JAARVERSLAG

PR EN COMMUNICATIE
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JAARREKENING

BALANS PER 31  DEC 2019
NA RESULTAATBESTEMMING
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JAARREKENING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER 2019
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JAARREKENING

ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Inloophuis De Eik, statutair gevestigd te Eindhoven bestaan voornamelijk uit
hulpverlening aan mensen met kanker en hun naasten.
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen zonder winststreven (RJK C1).  De waardering van activa en passiva en de bepaling van het
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.  Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN
PASSIVA
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf van
ingebruikneming.
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
 

GRONDSLAGEN VOOR DE
WAARDERING
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JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
 
Netto baten
Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen. 
 
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.
 
Subsidies
Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen of de periode waaraan de
subsidies kunnen worden toegerekend.
 

GRONDSLAGEN VOOR DE
WAARDERING
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JAARREKENING

TOELICHTING OP DE BALANS PER
31 DECEMBER 2019
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JAARREKENING

TOELICHTING OP DE BALANS PER
31 DECEMBER 2019

Resultaatverwerking 
Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming te geven: Het saldo van
baten en lasten van € -33723 over 2019 zal worden onttrokken aan het stichtingsvermogen. Dit voorstel is
reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2019 van de stichting.
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen - Huur 
De stichting is een huurverplichting voor roerende/onroerende zaken aangegaan welke jaarlijks kan worden
verlengd. De huurverplichting voor 2019 bedraagt circa € 45.000.
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JAARREKENING

TOELICHTING OP DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN OVER 2019

In 2018 waren er gemiddeld 1,3 werknemers in dienst bij de stichting (2017: 1 werknemer).
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JAARREKENING

TOELICHTING OP DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN OVER 2019
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BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van Stichting Inloophuis De Eik verklaart hierbij dat de jaarrekening over
het boekjaar 2019 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende
subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de
vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft
en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn
opgenomen. 
 
Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-
stichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft. 
 
Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen
de stichting geen andere middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich
geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden
zijn op deze jaarrekening.
 
Eindhoven, 24-04- 2020  
 
Voorzitter - E.T. Vogelzang  
 
Secretaris - A.A.H.M. Scheepers  
 
Penningmeester- P. Silvis  
 
Bestuurslid- P.G.W.M. Verstappen & A.K.C. Steinmeijer
 

BESTUURSVERKLARING
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BI JLAGE

BI JLAGE 1 :  ACT IV ITE ITEN
OVERZICHT
ACTIVITEITEN OVERZICHT

Gasten Totaal 

Nieuwe bezoeker patient

Nieuwe bezoeker naaste

Nieuwe bezoeker nabestaande

Bekende bezoeker patient 

Bekende bezoeker naaste

Bekende bezoeker nabestaande

Overige gasten

Telefonisch contact

 

Bewegen

Yoga

Taichi

Zwemmen

 

Creatief

Mozaïek

Creatieve expressie

Vilten

Bloemschikken

Mandala's vouwen van theezakjes

 

Overige

Kinderen en Jongeren

Look Good, Feel Better

Gespreksgroepen

Patiëntenverenigingen

Massage/Pedicure

lezingen en Themabijeenkomsten

Workshops

Overleg met Andere Instantie

Gastgebruik Ruimte

Recepties e.d

Totaal

 

70

24

8

65

37

8

39

7

 

 

304

221

337

 

 

507

357

260

87

120

 

 

162

11

404

513

60

268

46

159

62

46

4009
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