
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Jaarverslag 2013 
Stichting "Als kanker je raakt" 
 



 

2 

 

 
 
 
Inhoudsopgave    Bladzijde 
 
 
       
 
Voorwoord     3 
 
 

Bestuurssamenstelling   3    

 

Doelstelling en beleid    4  

 

Organisatie en beloningsbeleid   4  

 

Verslag activiteiten     4  

 

Doelen voor 2014    4/5   



 

3 

 

Voorwoord 
 
Dankbaar kijken we terug naar 2013. Een jaar waarin we meer vrijwilligers hebben kunnen 
werven die zich inzetten om de organisatie van de stichting Als kanker je raakt stevig neer te 
zetten. Grote veranderingen zijn het inzetten van ambassadeurs en het vormen van 
coördinerende werkgroepen voor de lotgenotendagen en de landelijke dag.  
Er is een start gemaakt met het bouwen van een laagdrempelige internet-omgeving om ook 
via internet lotgenoten te kunnen steunen en hun e-coaching te kunnen aanbieden.  
Ook de database met vrienden en ondersteuners van de stichting wordt op een zo efficiënt 
mogelijke wijze digitaal vorm gegeven. 
 
2013 is het jaar waarin we gestart zijn met Sport4Hope. 
Sport4Hope organiseert sportieve activiteiten om geld op te halen voor de stichting.  
De eerste sportdag is een feit: fietsen, wandelen en hardlopen met teams om het IJsselmeer, 
waarbij de teams zorgen voor mooie sponsorbedragen. Prachtig dat zoveel mensen willen 
sporten of zich in willen zetten voor de organisatie van dit evenement.  
Dit zal ook komend jaar verder uitgebouwd worden.  
 
Daarnaast is de jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag goed bezocht door mensen die geraakt 
zijn door kanker. We kijken terug op een mooie dag waarin ruimte was om met elkaar te 
zingen, te bidden en met elkaar te delen in een ontspannen sfeer in het klooster in 
Amersfoort. Mooi dat we elkaar zo tot een hand en een voet kunnen zijn in het vertrouwen 
dat de Grote Geneesheer God met ons meegaat en ons niet vergeet. 
 
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 geraakt 
zijn door kanker. 
 
Zonder de zegen van God en de steun van vrijwilligers en sponsoren hadden we dit nooit 
kunnen bewerkstelligen. Daarvoor wil ik u namens de stichting hartelijk danken! 
 
Michiel Westrik, 
voorzitter. 
 
 
 
Bestuurssamenstelling  
Het bestuur van de stichting bestond in 2013 uit: 
 
Michiel Westrik voorzitter 
Peter van der Wel secretaris  
Leo Vroegindeweij penningmeester 
Arie van der Veer lid 
Rita Renema  lid 
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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.  
 
 
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 
De bestuurssamenstelling wijzigde ten opzichte van 2012. Naast een wisseling in de functie 
van penningmeester werd er voorzien in een notulist voor de verslaglegging van de 
vergaderingen. Het dagelijks bestuur kwam in 2013 vier maal bijeen.  
Begin januari werd het visiedocument vastgesteld en in de loop van 2013 kreeg het 
beleidsplan 2013-2016 meer vorm. Er werd ten doel gesteld dat medio 2013 de volledige 
sociale media operationeel zou zijn. Het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor 
vrijwilligers maakte onderdeel uit van het beleidsplan. 
Een ander speerpunt was dat, ten behoeve van de netwerkvorming van de stichting, er een  
ambassadeur zou worden aangesteld. In de persoon van Anneke van Etten werd dit 
gerealiseerd. 
  
Voor de landelijke ontmoetingsdag werd door het bestuur afgesproken deze standaard te 
houden op de zaterdag voor de stille week. In 2013 viel de dag op 16 maart en werd 
opnieuw gebruik gemaakt van de locatie “Leerhotel Het Klooster” in Amersfoort.  
Het thema die dag was “De Ander ontmoeten”; de 3e landelijke ontmoetingsdag werd door 
ruim 120 mensen (belangstellenden en medewerkers) bezocht en er was bijzondere 
aandacht voor het onderwerp kanker bij kinderen. Tijdens de dag werd het boek “Hoe 
gewoon bijzonder werd” van Joke van den Akker gelanceerd. 
 
Wat betreft de lotgenotendagen werd het initiatief genomen tot het houden van dagen in 
Rotterdam, Abcoude, Hattem en Amersfoort. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van de 
locatie van Roparun Rotterdam. De 6 lotgenotendagen met verschillende thema’s, werden 
goed bezocht en door de deelnemers als zeer zinvol ervaren.  
 
 

http://www.alskankerjeraakt.nl/
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De groep belangstellenden voor de nieuwsbrief groeide aanmerkelijk en er werd vijf maal  
door middel van de nieuwsbrief via de website gecommuniceerd over de activiteiten van de 
stichting. Als vaste rubriek in de nieuwsbrief werd het onderdeel boekbespreking met de titel 
“Voor u gelezen” opgenomen. Door de werkgroep PR werden een pakkende folder en ander 
voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Door de aanschaf van banners wil de stichting zich, daar 
waar de gelegenheid zich voordoet, beter profileren.   
 
Wat betreft fysieke activiteiten is door Sport4Hope op 22 juni 2013 met een aantal fietsers 
gereden rond de Zuiderzee en werd door een aantal lopers rond het Eemmeer gelopen. Met 
deze sportieve uitdaging hebben beide groepen sporters een aanzienlijk geldbedrag 
bijeengebracht voor de stichting Als kanker je raakt.  
Een ander initiatief voor een sponsoractiviteit werd genomen vanuit de plaatselijke 
hervormde gemeente in Giessen. Tijdens de drukbezochte jaarmarkt op 13 september 2013 
aldaar, werd een hardloopwedstrijd gehouden en kwam de opbrengst van de sponsoring ten 
goede van de stichting Als kanker je raakt.  
 
Doelen voor 2014 
Met name het houden van meer lotgenotendagen is een speerpunt voor de stichting. De 
stichting streeft naar een jaarlijks groeiend aantal en wil daarbij ook ouders van kinderen met 
kanker betrekken. Uitbreiding van een netwerk van christenen waarmee dit kan worden 
gerealiseerd is wenselijk. Niet alleen het werven van meer praktische ondersteuners, maar 
hen ook door  middel van training faciliteren voor de diverse activiteiten heeft de aandacht.  
Tevens is het een wens om intensief in te zetten op het aanbieden van e-coaching. Daarvoor 
ligt de focus op het werven van een groep professionals die daarbij kunnen worden ingezet.  
De landelijke ontmoetingsdag staat gepland voor 12 april 2014. 
 
Voor het opnieuw houden van een sponsoractiviteit vanuit de groep Sport4Hope ten 
behoeve van de fondsenwerving zijn al initiatieven genomen en verregaande plannen 
uitgewerkt. Voor het houden van verschillende sportieve activiteiten staat 21 juni 2014 
gepland.  
De stichting Als kanker je raakt kan zich verheugen in een groeiend aantal organisaties die 
hen financieel ondersteunt en kan daardoor activiteiten ontplooien. Daarbij wil zij de focus 
blijven richten op ‘ontmoeting met de ander’ als leidraad voor zingeving voor een mens die in 
het leven is geraakt door kanker.  
 


