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Voorwoord
In 2012 hebben we de visie en missie van de stichting Als kanker je raakt helder in beeld
kunnen brengen. Het beleid is verder aangescherpt. Er zijn concrete doelen geformuleerd
om landelijk lotgenotendagen te kunnen organiseren. De landelijke dag is goed bezocht en
steeds meer betrokkenen en lotgenoten weten ons te vinden. Alles met een steeds groter
wordende groep gemotiveerde vrijwilligers. We zijn dankbaar met de zegen die we op ons
werk ontvangen en merken dagelijks de grote behoefte die er is aan ontmoeting en
geestelijke ondersteuning bij de mensen die op welke wijze dan ook geraakt zijn door
kanker. Door de enorme toename van het aantal lotgenoten kunnen we de komende jaren
verder bouwen aan de organisatie van lotgenoten dagen en aan de landelijke bekendheid.
We zullen ook meer via de moderne media gaan werken om daarmee nog meer lotgenoten
te bereiken en hen vanuit onze visie te ondersteunen.
Prachtig om te zien hoeveel bewogen en begaafde mensen zich willen inzetten voor hun
kwetsbare medemens. Zonder de steun van vrijwilligers en sponsoren maar bovenal dank zij
de zegen van God hadden we dit nooit kunnen bewerkstelligen. Dank aan Hem en aan een
ieder die zich voor de stichting heeft ingezet!
Michiel Westrik
Voorzitter

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestond in 2012 uit:
Michiel Westrik
Peter van der Wel
Jan Plaiser
Arie van der Veer
Rita Renema
Nel Borst
Siemon Krol

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Doelstelling en beleid
De stichting Als kanker je raakt heeft als doel om iedereen die door kanker is getroffen
ondersteuning te bieden bij het proces van ziekte en herstel. Zij beoogt dit te doen door
vanuit christelijke perspectief de doelgroep te begeleiden en waar nodig te adviseren met de
intentie hoop en troost te bieden op vragen rondom zingeving. De stichting tracht dit onder
andere te bereiken door het houden van lotgenotenbijeenkomsten en een jaarlijkse landelijke
ontmoetingsdag. Ook de website van de stichting (www.alskankerjeraakt.nl) wordt gebruikt
als eigentijds middel voor het bemoedigen van de doelgroep. Zo nodig kan worden verwezen
naar een ondersteunend netwerk van vrijwilligers.
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Organisatie en beloningsbeleid
Naast het onbezoldigde algemeen bestuur, functioneert de stichting volledig op basis van
vrijwilligheid. Er wordt gewerkt vanuit drie werkgroepen:
- Inhoud (van de ontmoetingen)
- Financiën en fondsenwerving
- PR en communicatie.
De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het maken van een jaarlijks plan van aanpak
waarin zij aangeven op welke wijze zij vorm willen geven aan de doelstelling van de stichting.
Verslag activiteiten
Het dagelijks bestuur kwam in 2012 vier maal bijeen. Daarnaast heeft ten behoeve van de
strategische ontwikkeling van de stichting, met externe ondersteuning, op 23 augustus 2012
een brainstormdag plaatsgevonden. Zowel het visiedocument van de stichting als het
beleidsplan is in 2012 geactualiseerd.
De landelijke ontmoetingsdag vond plaats op 24 maart 2012 in Leerhotel Het Klooster in
Amersfoort en had als thema “Als kanker je leven raakt”. De dag werd bezocht door ruim 100
belangstellenden.
In 2012 zijn meerdere lotgenotendagen gehouden met als thema “Zin in leven?!” Deze
bijeenkomsten zijn bezocht door 15 tot 25 geïnteresseerden uit het hart van de doelgroep.
Mooi om te zien was dat in 2012 Stichting Roparun geïnteresseerd is geraakt in ons werk en
ons hun Centrum in Rotterdam heeft aangeboden om deze dagen in de regio Rotterdam te
faciliteren. Van dit aanbod is in het najaar van 2012 voor het eerst gebruik gemaakt.
Door middel van 3 nieuwsbrieven is via de website gecommuniceerd over de activiteiten van
de stichting. De stichting kan zich inmiddels verheugen in de belangstelling van zo’n 150
geïnteresseerden in de nieuwsbrief.
Het benutten van internet en sociale media is in 2012 door de werkgroep PR en
communicatie verder uitgebreid. De werkgroep heeft tevens een flyer ontwikkeld.
Doelen voor 2013
De stichting heeft zich ten doel gesteld om in 2013 te komen tot het houden van 4
lotgenotenbijeenkomsten. De landelijke ontmoetingsdag staat gepland voor 16 maart 2013.
De stichting wil daarom in 2013 investeren in het ontwikkelen van een netwerk van
christenen die actief kunnen helpen bij die activiteiten.
De mogelijkheden voor E-coaching alsmede facebook als communicatiemiddel naar de
doelgroep zullen in het komende jaar actief worden onderzocht.
Er zijn verregaande plannen voor het houden van een sponsoractiviteit ten behoeve van de
fondsenwerving.
Voorop staat dat ‘ontmoeting’ het criterium blijft voor activiteiten van de stichting.
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