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Eén op de drie Nederlanders krijgt de diagnose kanker. Per jaar zijn dat zo’n honderdtienduizend 

mensen in Nederland. Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. 

1.

2.

3.

4.

·         Mensen met een sociaal netwerk, veelal jonger, doelbewust met een tijdelijke vraag

·         Mensen zonder een sociaal netwerk - veelal ouderen - die eenzaam zijn en behoefte hebben 

De Eik wil deze missie realiseren door een aanvullende, herkenbare centrale plek te bieden in het 

oncologisch zorgnetwerk.

De basisgedachte van waaruit ondersteuning wordt geboden is het concept ‘Positieve Gezondheid’ 

Voorzitter Dries Steinmeijer 

Secretaris Nita Scheepers, afgetreden op 18 februari 2022

Penningmeester

Bestuurslid 

Bestuurslid Anneke Dalinghaus, toegetreden op 10 september 2021

Naasten: partners, familieleden, mantelzorgers, vrienden, collega’s

Nabestaanden: mensen die een naasten verloren hebben aan kanker 

In elke doelgroep is een onderscheid te maken tussen:

aan meer of langere activiteit gerichte ondersteuning ter vergroting van de zelfredzaamheid

BESTUURSVERSLAG INLOOPHUIS DE EIK 2021

De Eik richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met en na kanker.

De Eik ontwikkelt zich van een Inloophuis naar een ontmoetings-en informatiecentrum.

De doelgroepen van De Eik zijn:

Vrouwen en mannen met en na kanker

Kinderen en jongeren met kanker in het gezin

MISSIE

VISIE

van Machteld Huber. 

BESTUUR
Het bestuur van Stichting Inloophuis De Eik, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaat uit:

Paul Silvis

Paul Verstappen
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Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van het COVID-19-virus dat een wereldwijde pandemie 

heeft veroorzaakt. De eerste maanden van 2021 was De Eik fysiek gesloten voor gasten. Daarna was 

De Eik beperkt geopend en in september was De Eik weer volledig geopend. De Eik werd coronaproof 

ingericht volgens de geldende RIVM-maatregelen. Hygiëne, mondkapjes dragen en anderhalve meter 

maatregel waren hierbij van groot belang, zeker gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep. 

De Eik ontwikkelt zich van een Inloophuis naar Ontmoetings-en Informatiehuis. Dit betekent dat De 

Eik het aanbod van lotgenotencontactgroepen en activiteiten wil professionaliseren om beter te 

kunnen inspelen op de behoefte van de gasten. Dit vraagt dat De Eik professionele deskundigheid 

(coaches en opleiding) inkoopt om het aanbod verder te kunnen ontwikkelen. In dit proces worden 

de vrijwilligers meegenomen en opgeleid.              

Gasten konden in coronatijd niet zonder afspraak binnenlopen, maar werden uitgenodigd voor een 

ontmoetingsgesprek. In dit gesprek staan ‘kwaliteit van leven met kanker’ en  ‘positieve gezondheid’ 

centraal.

De interne coördinatie werd verricht door Thérèse van den Biggelaar, met een arbeidsovereenkomst 

van 20 uur per week. Jacqueline Selbeck is verantwoordelijk voor de externe coördinatie (16 uur per 

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. Zij worden hierbij ondersteund door bestuur en vrijwilligers.                         

Carin Domenie verzorgt de financiële en administratieve ondersteuning (8 uur per week).

De Eik is er voor iedereen die geraakt is door kanker. Aan patiënten, naasten en nabestaanden - 

zowel kinderen, jongeren als volwassenen - bieden we psychosociale, informele ondersteuning (niet-

medisch). De Eik bood de mogelijkheid om op dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur af 

te spreken voor een ontmoetingsgesprek, voor informatie, om lotgenoten te ontmoeten en om mee 

te doen aan een activiteit. Daarnaast werden dagelijks verschillende activiteiten georganiseerd: 

workshops ‘Door! na kanker’, ‘Gezin en kanker’, lotgenotenbijeenkomsten (voor nabestaanden, 

mannen en kanker, jonge vrouwen met kanker, vrouwen en kanker, ‘Wat als ik niet meer beter 

wordt’), kinderen-en jongerenbijeenkomsten, verdieping (Filosofisch Café, dialoogspel Tussen zon en 

maan) ontspanning/verwennen (massages, ‘Look Good Feel Better’), creatieve workshops 

(schilderen, vilten, mozaïek, bloemschikken), bewegen (yoga, ook incidenteel op zaterdag). Het 

programma wordt steeds meer vanuit de behoeften van de gasten samengesteld. Zie bijlage 

activiteiten 2021.

Ondanks het feit dat De Eik begin 2021 grotendeels gesloten was vanwege corona, is 

Wereldkankerdag op 4 februari toch gevierd. Normaliter is Wereldkankerdag een mooie gelegenheid 

om mensen die leven met kanker fysiek te laten kennismaken met De Eik. Dit jaar vonden alle 

bijeenkomsten online plaats. Er werden drie webinars georganiseerd: ‘Fit4Life’: met dr. Stefan van 
Rooijen over een gezonde leefstijl voor mensen met kanker; ‘Gezin met kanker’: met coaches van 

Kasam (Kanker heb je samen) voor ouders met kanker in het gezin en professionals die te maken 

hebben met kinderen uit gezinnen met kanker; online yoga-sessies gegeven die enthousiast werden 

gevolgd.

COÖRDINATIE 

ORGANISATIE

ACTIVITEITEN
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De Eik ging stap voor stap weer open, rekening houdend met de kwetsbaarheid van onze doelgroep. 

De Eik was vier dagen per week telefonisch bereikbaar. Vrijwilligers bleven in verbinding met de 

gasten zeker omdat eenzaamheid toenam tijdens de lockdown. Omdat inlopen niet meer mogelijk 

was, werden ontmoetingsgesprekken georganiseerd: nieuwe gasten en vrijwilligers maakten een 

afspraak voor een één op één kennismakingsgesprek. Het luisterend oor is in dit gesprek van groot 

belang. Daarnaast werd op basis van Positieve Gezondheid bekeken waar de nieuwe gast behoefte 

aan heeft om zijn/haar kwaliteit van leven met en na kanker te verbeteren en hoe De Eik daar 

ondersteuning in kan bieden. Vervolgens kan deelname aan één van de programma’s plaatsvinden.

In 2021 zijn een aantal nieuwe programma’s ontwikkeld.

Gezin met kanker:

Als een ouder kanker krijgt dan is dit heel ingrijpend. Het leven van het gezin staat op zijn kop. De Eik 

heeft in samenwerking met coaches van Kasam een programma opgezet van negen bijeenkomsten 

voor kinderen en ouders met kanker in het gezin. ‘We kunnen nu in het gezin beter praten over 

kanker’, vertellen deelnemende ouders. De kinderen en jongeren vonden het geweldig en bleven 

elkaar ook na het programma ontmoeten bij De Eik.

Door! na kanker:

Coaches van Door! na kanker bieden een groepstraining van zes bijeenkomsten voor mensen die 

kanker hebben gehad, midden in het leven staan en (deels) klaar zijn met de behandelingen. Tijdens 

de training werd stilgestaan bij wat de deelnemers is overkomen, hoe ze ermee zijn omgegaan, waar

ze nu staan en hoe verder in de toekomst. ‘Wat mij erg geholpen heeft is om te beseffen dat ik 

kleinere stapjes MAG nemen. Dat ik verdrietig MAG zijn en de tijd MAG nemen om alles te 

verwerken,’ zegt een deelneemster.

Vrouwen en kanker:

Tijdens en na een behandeling van bijna alle soorten kanker ervaren vrouwen dezelfde soort 

problemen op zowel lichamelijk als psychosociaal gebied. Bij deze laagdrempelige informele 

ontmoetingen wordt aangesloten bij de specifieke behoefte van de gasten. Dit kan een 

themabijeenkomst, een wandeling of een andere activiteiten van De Eik zijn.

Per 1 september ging De Eik weer ’volledig’ open. De RIVM-maatregelen werden toegepast. De 

anderhalve meter maatregel maakte dat de gasten elkaar in kleine groepjes konden ontmoeten. Het 

was voortdurend aanpassen aan wat haalbaar was tijdens de pandemie. 
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De Eik werkt nauw samen met KWF Kankerbestrijding. Zowel De Eik als KWF hebben als doelstelling 

om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven voor mensen met en na kanker. KWF is 

medeorganisator van de Marathon in Eindhoven. Gasten en vrijwilligers hebben meegedaan aan ‘My 

Marathon Challenge’ als onderdeel van de Marathon. Samen bewegen/wandelen met kanker stond 

hierbij centraal.

In 2020 hebben vierentwintighonderdzevenendertig (2437) bezoeken en contactmomenten van 

gasten plaatsgevonden. Hulpverleners van verschillende organisaties hebben een beroep gedaan op 

De Eik met diverse vragen over mogelijkheden voor ondersteuning aan patiënten en mantelzorgers 

en voor kinderen en jongeren die met kanker te maken hebben. Ook waren er vragen over 

patiëntenverenigingen, over werk en kanker en rouwverwerking. Een aantal kankerpatiënten en 

hulpverleners vroeg telefonisch of per email informatie, anderen, zoals verschillende medewerkers 

van Wij Eindhoven en SGAN, kwamen zelf naar De Eik om informatie te halen en om persoonlijk 

kennis te maken. Ook naasten van mensen met kanker, zoals partners, buurvrouw of mantelzorgers 

en nabestaanden, bezochten De Eik.

Gasten melden zich online aan voor alle bijeenkomsten van De Eik. De daarvoor benodigde web-

agenda op de website is verder geprofessionaliseerd om aanmelding voor de gasten nog 
gemakkelijker te maken. Daarnaast levert de web-agenda adequate gegevens over de bedrijfsvoering 

van De Eik en is tijdbesparend.
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Per 1 januari 2021 waren vijfentachtig vrijwilligers werkzaam bij De Eik. Gedurende de corona-

periode heeft een aantal vrijwilligers De Eik verlaten. Gelukkig heeft De Eik ook weer nieuwe 

vrijwilligers kunnen ontvangen. Hiervoor vond actieve werving plaats op social media, website en 

lokale pers. Er werden interessante webinars georganiseerd voor de vrijwilligers ten behoeve van 

deskundigheidsbevordering en om de vrijwilligers met elkaar en met De Eik te blijven verbinden. 

De Eik kent 3 verschillende vrijwilligers.

De ongeveer vijfentwintig gastvrouwen en gastheren (gvh’s) ontvangen de gasten bij De Eik. Ze 

zorgen voor een warm welkom, een luisterend oor en een kopje koffie. De gvh’s, vaak 

ervaringsdeskundigen, zijn regelmatig gekoppeld aan bepaalde activiteiten, wat door de gasten van 

reguliere groepen als zeer prettig wordt ervaren. Een aantal gvh’s voert ontmoetingsgesprekken met 

nieuwe gasten. 

Ongeveer dertig activiteitenaanbieders bieden geheel vrijwillig hun professionele deskundigheid aan 

om lotgenotenbijeenkomsten, activiteiten en workshops te organiseren. De ene 

activiteitenbegeleider is wekelijks actief, de andere geeft eenmaal per jaar een workshop.

Ongeveer dertig projectaanbieders zijn actief in diverse commissies en/of actief in diverse projecten. 

De Eik heeft zes commissies: vrijwilligers, fondsenwerving, PR en externe communicatie, zorgketen, 

programma en beheer en administratie.

Met name de gvh’s en de activiteitenaanbieders volgen de driedaagse IPSO-basistraining. Dit jaar 

werd de opleiding ‘Positieve Gezondheid’ gestart om onze vrijwilligers kennis te laten maken met het 

concept van Machteld Huber.

Het stichtingsvermogen bedraagt ultimo 2021 ! 79.835,00

Het bestuur streeft naar een vrij besteedbaar vermogen van ! 80.000, zijnde de vaste kosten van één 

jaar minus de gemeentelijke subsidie.

De Gemeente Eindhoven en Stichting Steun de Eik, met vertegenwoordigers uit het zakenleven in 

Zuidoost Brabant, zorgen jaarlijks voor continuïteit en toekomstbestendige financiering. De Eik heeft 

geen social return verplichting voor de Gemeente Eindhoven. De Gemeente Eindhoven heeft voor de 
komende vier jaren een subsidietoekenning gedaan van ! 51.000 per jaar.

De gasten van De Eik betalen een kleine bijdrage voor deelname aan activiteiten.

De Eik heeft gebruikt gemaakt van de NOW-regeling van de overheid voor de instandhouding van de 

dienstverbanden terwijl De Eik gesloten was.

STICHTINGSVERMOGEN EN FONDSENWERVING

Bijlage 1 Overzicht activiteiten 2021

VRIJWILLIGERS
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Donaties zijn ontvangen van diverse fondsen (KWF, Nationaal Fonds tegen Kanker, DELA Fonds,

Vaillant Fonds), families, bedrijven (Rabobank Clubactie), vrijwilligersinitiatieven 

(Kerstkringloopwinkel, Stichting Kindergeluk, Groot Verzet Tegen Kanker, serviceclubs (Lions) en 

privépersonen.

Een aantal fondsenwervingsactiviteiten kon vanwege COVID-19 niet doorgaan.  KWF heeft definitief 

afscheid genomen van het concept ‘Samenloop voor Hoop’. Samenlopen voor Hoop in Geldrop, 

Valkenswaard, Veldhoven en Son zijn eerst uitgesteld en nu gestopt. Deze Samenlopen waren een 

belangrijke inkomstenbron voor De Eik. KWF is een noodplan gestart voor alle vijfenzeventig IPSO-

inloophuizen. Daarnaast heeft KWF een online platform voor de fondsenwervingsactie ‘Huis in Actie’ 

opgezet. De Eik heeft diverse fondsenwervingsacties opgezet voor ‘Huis in Actie’, zoals de Kerstsale, 

verkoop kunst, film première en statiegeldinzameling en ontving vele persoonlijke donaties.

De Eik heeft een netwerkfunctie in regio Eindhoven en adviseert haar gasten over de oncologische 

sociale kaart.  Hierbij wordt samengewerkt met huisartsen en praktijkondersteuners, 

fysiotherapeuten, psychologen, opleidingen, gemeentelijke organisaties en diverse stichtingen. De 

formele oncologische zorg staat in verbinding met de informele oncologische zorg van De Eik.

De Eik werkt samen met ‘Care for Cancer’, onderdeel van zorggroep Allerzorg. Zij biedt sinds tien jaar 

thuisconsulten aan door ervaren oncologieverpleegkundigen in de regio Eindhoven. Deze consulten 

vinden ook laagdrempelig plaats bij De Eik. Wanneer de gast niet naar het ziekenhuis wil of thuis niet 

rustig kan praten, biedt De Eik een prettige omgeving om in gesprek te gaan. Door deze 

samenwerking weten gasten nog beter de weg naar De Eik te vinden.

Op 1 november 2021 is het ‘Infopunt, leven met kanker’ geopend in het Catharina Kanker Instituut. 

Goede zorg voor mensen die kanker hebben of hebben gehad, betekent meer dan alleen een 

medisch technische behandeling. Het Catharina Kanker Instituut heeft in samenwerking met 
Inloophuis De Eik een fysieke plek in het ziekenhuis geopend waar mensen met kanker en hun 

naasten terecht kunnen voor ondersteunende zorg. “Het is een zeer waardevolle aanvulling op onze 

medische expertise”, zegt dr. Grard Nieuwenhuijzen, medisch directeur van het Catharina Kanker 

Instituut. Het Infopunt wordt bemenst door vrijwilligers van het Catharina Ziekenhuis en De Eik. 

ZORGKETEN
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Gezamenlijk hebben ze de IPSO-basistraining gevolgd om de kankerpatiënten zo goed mogelijk te 

ondersteunen. De vrijwilligers van het Infopunt kunnen de kankerpatiënten van het Catharina 

Ziekenhuis verwijzen naar De Eik voor verdere psychosociale ondersteuning.

PR EN COMMUNICATIE
De communicatieboodschap van De Eik is ‘bij De Eik ontmoet je mensen met kanker, want kanker 

heb je niet alleen’.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiekanalen. Per doelgroep en per activiteit wordt 

bepaald  welk kanaal wordt ingezet:

- Website www.inloophuis-de-eik.nl  wordt wekelijks aangepast aan de actualiteiten 

(inclusief de web-agenda)

- Zes Nieuwsbrieven voor de vrijwilligers en zeven nieuwsbrieven voor alle 

doelgroepen van De Eik werden digitaal verzonden met Mailchimp

- Social media: wekelijkse posts op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn

- Presentaties en ontvangsten serviceclubs en andere netwerkverenigingen

- Persberichten in Eindhovens Dagblad en lokale kranten

- Publicatie in ‘For you Magazine’ over Gezin met kanker

- Film ‘Infopunt, leven met kanker’

De Eik heeft deelgenomen aan het project ‘Community coaches’ van Samen voor Eindhoven. Dit 

project verbindt maatschappelijke organisaties met het bedrijfsleven in en rondom Eindhoven. De Eik 

wilde de verschillende doelgroepen en stakeholders goed in beeld brengen om ze nog beter te 

kunnen bereiken. Vervolgens zullen de verschillende communicatiekanalen daarop afgestemd 

moeten worden. De community coaches hebben De Eik in dit proces geadviseerd en ondersteund.

Eindhoven, 8 april 2022
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Jaarrekening 2021
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
     

! ! ! !

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa     

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1  1  

 1  1

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 437  0  

Overige vorderingen 25.471  54.688  

  25.908  54.688

Liquide middelen 86.960 54.123

 112.869  108.812

31 dec 202031 dec 2021
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
     

! ! ! !
31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Overige reserves -165  622  

Bestemmingsreserve continuïteit  80.000  80.000  

  79.835  80.622

Voorzieningen
Overige voorzieningen 3.500  6.000  

 3.500  6.000

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers  4.877  3.434  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.961  2.055  

Overige schulden 20.696  16.701  

  29.534  22.190

  112.869  108.812

12



Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Staat van baten en lasten over 2021
 

 Begroting Realisatie Realisatie
2021 2021 2020

 ! ! !
Baten     

Baten 137.270 125.202 130.296

Verhuizing 0 0 441

Saldo overige baten   137.270  125.202 130.737

Totaal baten   137.270  125.202 130.737

Lasten
Lonen en salarissen 71.320 58.307 29.626

Sociale lasten 10.500 10.642 12.103

Pensioenen 6.500 6.479 5.862

Overige personeelskosten 4.500 4.936 17.184

Huisvesting 29.850 31.133 30.255

Kantoorkosten 5.400 5.504 6.989

Algemene kosten 8.800 8.578 14.259

Totaal lasten   136.870  125.579 116.278

  400  -377 14.459

Financiële baten & lasten -400  -408 -439

Saldo van baten en lasten 0 -785 14.020
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Inloophuis De Eik, statutair gevestigd te Eindhoven

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.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 

van Stichting Inloophuis De Eik, zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen 

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in RJK C1 voorgeschreven vereiste inzicht noodzakelijk is, 

is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

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.

bestaan voornamelijk uit hulpverlening aan mensen met kanker en hun naasten.
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserve continuïteit
In 2020 heeft het bestuur besloten over te gaan tot het vormen van een bestemmingsreserve

continuïteit op basis van onderkende risico's ter dekking van toekomstige verliezen.

Het risico is bepaald op één maak de vaste kosten die ! 130.000 bedragen en de bijdrage

daarin van de Gemeente Eindhoven ad ! 50.000, derhalve ! 80.000 groot.

Voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs.

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.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

2021
!  

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Aanschaffingen 39.023

Cum. afschrijving -39.022

Boekwaarde begin 1

(Des)investeringen 0

Afschrijvingen 0

Mutaties 0

Boekwaarde einde 1

Vorderingen en overlopende activa
31 dec 2021 31 dec 2020

! !

Debiteuren   

Debiteuren 437 0

437 0

Overige vorderingen
Vooruit gefactureerd 3.757 5.024

Nog te ontvangen bijdragen 5.863 33.345

Vooruit betaald 301 3.383

Te ontvangen subsidie 2.550 2.500

Nog te ontvangen bijdrage stichting Steun De Eik 13.000 0

Te ontvangen NOW afrekening 0 10.433

Overige vorderingen 0 3

25.471 54.688

Liquide middelen
31 dec 2021 31 dec 2020

! ! 

Rabobank rekening-courant 61.688 28.724

Rabobank spaarrekening 25.066 25.064

ING rekening-courant 96 50

Kas 110 285

86.960 54.123
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Stichtingsvermogen

2021 2020
! !

Overige reserves
Beginsaldo 620 -13.398

Resultaat boekjaar -785 14.020

Eindsaldo -165 622

Bestemmingsreserve continuïteit
Beginsaldo 80.000 80.000

Mutaties boekjaar 0 0

80.000 80.000

Resultaatverwerking
Het bestuur stelt voor het exploitatie resultaat ad ! -785 over 2021 te onttrekken aan de

overige reserves. Dit voorstel is als zodanig al verwerkt in de jaarrekening 2021.

Voorzieningen

2021 2020
! ! 

Overige voorzieningen

Boekwaarde begin 6.000 0

Dotatie/onttrekking -2.500 6.000

Mutaties -2.500 6.000

Boekwaarde einde 3.500 6.000

Toelichting:
In 2020 is er een voorziening opgenomen voor verliesgevende projecten. Dit betreffen 

nieuwe ontwikkelingen waarvoor geen budget beschikbaar is. 

“De Eik ontwikkelt zich van een Inloophuis naar Ontmoetings-en informatiecentrum. 

Dit betekent dat De Eik het aanbod van lotgenotencontactgroepen en activiteiten willen 

professionaliseren om beter te kunnen inspelen op de behoefte van onze gasten. 

Dit vraagt dat De Eik professionele ondersteuning (coaches en opleiding) inkopen om het aanbod

verder te kunnen ontwikkelen. In dit proces worden de vrijwilligers meegenomen en opgeleid.  

De Eik maakt daarbij kosten voor activiteiten waarvan ze nu nog niet kunnen vaststellen of 

ze in verhouding staan tot de afname door de gasten. De kwetsbaarheid van onze doelgroep 

in Corona-tijd speelt daarbij een grote rol. 

Ontwikkeling Project Positieve Gezondheid, opleiding/lesmateriaal vrijwilligers ! 2.000

Programma 'Kanker in het gezin' voor kinderen en ouders met kanker. 

Inhuren coaches en opleiden vrijwilligers tot coaches, ! 2.000. Verbruik in 2021: ! 2.000.

Programma 'Door na Kanker' voor vrouwen met en na kanker.

Inhuren coaches en opleiden vrijwilligers tot coaches, ! 2.000. Verbruik in 2021: ! 500.
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Kortlopende schulden  

31 dec 2021 31 dec 2020
! ! 

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 4.877 3.434

4.877 3.434
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 3.961 2.055

3.961 2.055
Overige schulden
Reservering vakantiegeld 3.288 3.220

Reservering PLB uren 3.158 3.158

Nog te betalen inkoopfacturen 199 3.656

Vooruit ontvangen huursubsidie 6.667 6.667

Vooruit ontvangen sponsorgelden 7.384 0

20.696 16.701

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  

Huur

De stichting is vanaf 1 oktober 2019 een huurverplichting voor een bedrijfsruimte,

gelegen aan het Klein Tongelreplein 8 te Eindhoven, aangegaan voor een periode van 7 jaar,

welke telkens stilzwijgend wordt verlengd met een periode van 7 jaar.

De huurverplichting bedraagt inclusief BTW compensatie op jaarbasis ! 29.650, 

welke jaarlijks wordt geïndexeerd.

De stichting ontvangt een huursubsidie van ! 10.000 per jaar. De duur van de uitkering is 

gekoppeld aan de looptijd van het huurcontract. Indien het huurcontract verlengd wordt met 

een volgende periode van 7 jaar wordt de hoogte van de schenking opnieuw besproken. 
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

 Begroting Realisatie Realisatie
2021 2021 2020

! ! !

Baten    
Donaties 55.270 63.899 60.744

Subsidie gemeente Eindhoven 50.000 51.000 50.000

Eigen bijdrage deelnemers activiteiten 12.000 4.159 4.875  
Stichting Steun De Eik 20.000 13.000 14.662

Afrekening subsidie gemeente Eindhoven voorgaand boekjaar 0 -7.608 0

Verkopen 0 752 15

 137.270 125.202 130.296

Verhuizing
Vergoeding verhuizing 0 0 3.002

Verhuiskosten 0 0 -2.561

0 0 441

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 71.320 57.928 55.915

Reservering vakantiegeld 0 4.826 4.658

Einde jaarsuitkering 0 4.826 6.124

Onbelaste vergoedingen 0 420 420

Reiskostenvergoeding 0 1.128 835

Reservering PLB-uren 0 0 2.589

Uitkering ziektekostenverzekering 0 0 -23.116

Uitkering NOW 0 -10.821 -17.799

71.320 58.307 29.626

Sociale lasten
Sociale lasten 10.500 10.642 12.103

10.500 10.642 12.103

Pensioenen
Pensioenpremies personeel 6.500 6.479 5.862

6.500 6.479 5.862

Overige personeelskosten
Ziekteverzuim verzekering 3.500 4.084 4.998

Organisatie en begeleidingskosten 0 0 11.308

Overige kosten vrijwilligers/personeel 1.000 852 878

4.500 4.936 17.184
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 Begroting Realisatie Realisatie
2021 2021 2020

! ! !

Huisvesting
Huur/servicekosten 33.150 32.736 32.736

Ontvangen huursubsidie -10.000 -10.000 -10.000

Energiekosten 1.750 2.720 2.534

Schoonmaakkosten 2.100 2.628 2.868

Onderhoud/Overige huisvestingskosten 2.850 3.049 2.117

29.850 31.133 30.255

Kantoorkosten
Porti 450 270 383

Drukwerk 600 0 286

Telefoon en internet 1.000 945 1.158

Contributies en abonnementen 2.000 2.559 1.946

Automatiseringskosten 600 325 1.717

Overige kantoorkosten 750 1.405 1.499

5.400 5.504 6.989

Algemene kosten
Administratiekosten 300 1.178 895

Activiteiten en huishoudelijke kosten 6.000 4.131 9.891

Verzekeringen 500 1.223 564

Representatie/communicatie 2.000 2.050 2.049

Huur Zwembad 0 0 861

Betallingsverschillen 0 -4 -1

8.800 8.578 14.259

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten rekening courant banken 400 408 439

400 408 439
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Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Inloophuis De Eik verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2021

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,

 08 - 04 - 2022

Voorzitter

A.K.C. Steinmeijer

Penningmeester

P. Silvis

Bestuurslid

P.G.W.M. Verstappen

Bestuurslid

P.J. Dalinghaus - Nienhuis
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