
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2019 

Als kanker je raakt 
 

 



 
 

 

VOORWOORD 

 

Iedereen die geraakt wordt door kanker herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt. De chaos in het 

dagelijks leven, dat wordt getekend door ziekte en behandeling, uitputting en vermoeidheid. 

Opkrabbelen en terugvallen. Terugvallen en opkrabbelen. Maar ook de chaos in emoties, ongeloof, 

ontkenning, verwarring, acceptatie, teleurstelling, hoop, wanhoop, pijn, verlies, verdriet, vreugde. Je 

wereld staat op zijn kop. Naast alle medische en sociale aspecten komen er ook veel vragen op je af; 

praktische vragen, maar vaak ook existentiële vragen. Vragen over het leven. Vragen over de dood. 

Vragen naar betekenisgeving. Vragen over God en geloof. Waar kun je naar toe met al die vragen? 

 

Stichting Als kanker je raakt biedt middenin de chaos en de diep existentiële vragen een open hart en 

open oor. Wij willen kankerpatiënten en hun naasten verder helpen. Er voor hen zijn! Samen schuilen. 

Heel nabij, betrokken, luisteren naar vragen over zingeving, zoeken naar betekenisgeving. Een moment 

meelopen, samen op weg gaan, op weg helpen. Dit doen wij vanuit het besef dat wij de niet de situatie 

kunnen veranderen, maar met de hoop wel de kijkrichting te veranderen. Onze christelijke idealen, Gods 

liefde voor ons en onze liefde voor onze (zieke) naasten vormen de basis voor alles wat wij doen.  

 

De veelkleurige paraplu – symbool van onze stichting -  staat voor wat de stichting wil zijn: veelkleurig, 

beschermend, schuilplaats. Ontmoeting en hoop vormen de rode draad van alles wat wij willen bieden 

en betekenen. In dit verslag lees je hoe wij in 2019 aan onze roeping om een schuilplaats te bieden en 

schuilplaats te zijn vorm en inhoud hebben gegeven. Daarbij zijn veel dingen heel goed gegaan, daar zijn 

wij dankbaar voor. Tegelijkertijd moeten we ook in alle eerlijkheid aangeven dat 2019 een jaar was van 

spanningen binnen het bestuur en een te grote interne gerichtheid als gevolg daarvan. 

 

Als bestuur ad interim leggen wij in dit verslag verantwoording over 2019 af. Dat doen wij in het diepe 

besef dat wij slechts richtinggevend en (bij)sturend zijn, maar dat wij afhankelijk zijn van gulle sponsors 

en donateurs én dat het échte werk van de stichting wordt gedaan door de tientallen zeer betrokken en 

bekwame vrijwilligers. Onze dank gaat dan ook uit naar hen! En naar onze goede God, van wiens zegen al 

ons werk afhankelijk is. 

 

Ridderkerk, 30 april 2020 

 

Erwin Hout 

Voorzitter a.i.  
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BESTUURSSAMENSTELLING        

 

Per 1 januari 2019 bestond het bestuur van stichting Als kanker je raakt uit: 

 

Cees de Mooij  penningmeester 

Evert Bunt  voorzitter   

Gettie Kievit  lid  

Marieke Meerkerk lid 

Marije Vermaas  lid 

Mathilde de Wit secretaris 

 

Het bestuur kwam t/m september 2019 driemaal voltallig bijeen.  

 

Zoals al kort aangegeven, is er eind 2018 en begin 2019 sprake geweest van toenemende spanningen 

binnen het bestuur. Verschillen in persoonlijkheid, communicatiestijlen en inzicht hebben ertoe geleid 

dat de voorzitter eind februari zijn functie heeft neergelegd. Na het vertrek van de voorzitter heeft het 

toen-zittende bestuur met veel inzet de stichting op koers gehouden. Onder leiding van Marije Vermaas, 

die tijdelijk de voorzittersrol heeft waargenomen, zijn de activiteiten zoveel mogelijk doorgegaan en is 

een aantal noodzakelijke taken uitgevoerd (zoals het opstellen van een financieel verslag en het 

doorvoeren van enkele statutenwijzigingen om onze CBF- en ANBI-status te behouden).  

 

Ook is in de periode tot september 2019 een visie ontwikkeld over de manier waarop de stichting – 

onder leiding van een 3-hoofdig bestuur op ad-interim basis – meer toekomstbestendig gemaakt kon 

worden. Deze visie, waarin zaken zoals de rol van het bestuur, de regioteams, werkgroepen, de directeur 

en een (betaalde) landelijke coördinator zijn beschreven, bood het bestuur ad-interim voldoende 

aanknopingspunten om met vertrouwen het bestuur van de stichting over te nemen.  

 

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat sinds oktober 2019 het bestuur a.i. van Als kanker je raakt wordt 

gevormd door: 

 

Annette Westerhuis-Bos secretaris 

Erwin Hout   voorzitter 

Jaap-Willem Platschorre penningmeester 

 

Het bestuur a.i. kwam van oktober t/m december 2019 vijfmaal voltallig bijeen. 



 
 

 

DOELSTELLING EN BELEID 

 

Schuilplaats bieden, schuilplaats zijn. Dat is de missie van de stichting Als kanker je raakt. Wij willen 

mensen die geraakt zijn door kanker en hun naasten bemoedigen en ondersteunen in hun worsteling 

met zingevingsvragen. Ook nabestaanden willen wij steun en moed geven. De Bijbel is de inspiratiebron 

van de stichting. 

 

We richten ons op 4 doelgroepen: 

- Mensen die geraakt zijn door kanker. 

- Ouders die een kind verloren hebben aan kanker of andere ziekte. 

- Mensen van wie een dierbare overleden is aan de gevolgen van kanker of andere ziekte. 

- Jongeren die geraakt zijn door kanker (via Young). 

 

Onze dienstverlening cirkelt om drie pijlers: 

- Begeleiding en advies: voor mensen die worstelen met (de gevolgen van) kanker. 

- Ondersteuning en troost: voor mensen die geconfronteerd worden met verlies, dood en rouw. 

- Hoop en levenskunst: voor mensen die verder moeten en mogen leven. 

 

DIRECTEUR & VRIJWILLIGERS 

 

Onder verantwoordelijkheid van het onbezoldigde bestuur heeft het volledige jaar een directeur, Rita 

Renema-Mentink, op detacheringsbasis acht uur per week voor de stichting gewerkt. Doel van de rol van 

directeur was om de stichting door te laten groeien naar een sterke, professionele en landelijk actieve 

organisatie.  

 

Als gevolg van twee perioden van langdurig ziekteverzuim – operatie, herstel en revalidatie – is de 

directeur in 2019 minder inzetbaar geweest dan in voorgaande jaren. Desondanks is de directeur o.a. 

ingezet voor het werven van mensen voor de regioteams, het coachen van deze teams, promotionele 

activiteiten via verschillende media, samenwerking met kerken, organisaties en ziekenhuizen en de 

ondersteuning van de landelijke en regionale ontmoetingsdagen.  

 

De stichting Als kanker je raakt functioneert, met uitzondering van de parttime-directeur, volledig op 

basis van vrijwilligheid. De grote inzet van tientallen gedreven en bekwame vrijwilligers is onmisbaar.  

De formele eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, maar het bestuur streeft naar verzelfstandiging 

van de (groepen) vrijwilligers door te werken vanuit het principe van eigenaarschap. 



 
 

 

BETAALDE COÖRDINATOR 

 

Ondanks de grote inzet van directeur en vrijwilligers voorzag het bestuur dat er structurele maatregelen 

nodig zouden zijn voor een meer toekomstbestendige voortzetting van het werk van de stichting. Deze 

maatregelen zijn verwoord in het projectplan “in vertrouwen verder bouwen”, dat in februari 2019 is 

opgesteld. De titel van het projectplan is ontleend aan het feit dat wij weten en dagelijks ervaren dat wij 

dit werk niet alleen hoeven en kunnen doen.  

 

Het plan omschrijft een aanpak om Als kanker je raakt inhoudelijk en financieel meer toekomstbestendig 

te maken. Kern van het plan is daadkrachtig in te zetten op de ontwikkeling, uitrol en ondersteuning van 

regioteams, die de activiteiten van Als kanker je raakt regionaal bekend kunnen maken, coördineren en 

borgen. Als onderdeel van het plan werd ook een investeringsraming beschreven. Een heel belangrijke 

rol voor de realisatie van het plan werd weggelegd voor een nieuw aan te werven betaalde coördinator 

voor (minimaal) 20 uur in de week. 

 

Het plan is in maart voorgelegd aan stichting Pharus met de vraag om het financieel te ondersteunen. 

Wij zijn dankbaar dat Pharus positief op ons verzoek heeft gereageerd en het mogelijk heeft gemaakt om 

voor de periode van 2 jaar een betaalde coördinator in dienst te nemen voor 20-24 uur per week.  

 

Deze periode zal maximaal gebruikt moeten worden om: 

1) de regioteams op te zetten en op te leiden 

2) de verbinding met alle vrijwilligers te verduurzamen en  

3) het opgang brengen en veilig stellen van voldoende financiële ondersteuning om ook na de 

aankomende 2 jaar de coördinator in dienst te houden. 

 

Direct na zijn start is het ad-interim bestuur met de toezegging van Pharus aan de slag gegaan en is een 

wervingscampagne opgestart. Tijdens de selectieperiode hebben 15 mensen gesolliciteerd. Daarvan 

hebben wij er zes gesproken, van wie twee kandidaten zijn uitgenodigd voor een tweede gesprek. 

Uiteindelijk is Pauline Aalbers aangenomen; regiomanager bij de Lelie zorggroep, persoonlijk door kanker 

geraakt, actief belijdend christen, bruisend van de ideeën en initiatieven. 

 

Pauline is per 1 maart 2020 gestart.  



 
 

 

VERSLAG ACTIVITEITEN 

 

Om onze doelgroepen te ondersteunen, zijn er ook in 2019 een aantal activiteiten georganiseerd. Zo zijn 

er o.a. drie landelijke en zes regionale ontmoetingsdagen georganiseerd en hebben er meerdere 

sponsoractiviteiten plaatsgevonden. Daarnaast waren er bijdragen aan de Nederland Zingt dag en radio-

interviews én individuele contacten via mail, telefoon en persoonlijke ontmoeting. Eén van de 

hoogtepunten was de uitgave van het boekje “Vertel maar…”. 

 

Vertel maar… 

In februari 2019 is het nieuwe boek: ‘Vertel maar…’, geschreven door Rita Renema-Mentink, verschenen. 

Een boekje vol gedichten en gedachten voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw. Er is 

aandacht voor vragen als: Hoe ga je om met het leven dat na de kanker zo anders is geworden? Hoe ga je 

om met je beperkingen, vragen en angsten? Hoe leef je met de wetenschap dat de kanker ongeneeslijk 

is? Hoe pak je het leven op wanneer jouw dierbare is overleden?”. Het eerste exemplaar van “Vertel 

maar…” werd op Wereldkankerdag overhandigd aan minister Bruins van VWS. In dezelfde week werd 

tijdens een benefietconcert in Ridderkerk het boek aan publiek gepresenteerd. 

 

Landelijke ontmoetingsdagen 

De ervaring van de in eerdere jaren gehouden landelijke ontmoetingsdag heeft ons geleerd om deze dag 

op te delen in drie dagen, met ieder zijn eigen thema. Zo kan er meer ontmoeting, erkenning, herkenning 

en daardoor ook bemoediging zijn. Dit jaar zijn deze drie landelijke ontmoetingsdagen georganiseerd:  

 

- 26 januari Gebroken Hart: deze dag is voor ouders die een kind verloren hebben aan kanker of 

aan een andere ziekte. Er waren 46 personen. 

- 28 maart Geraakt door kanker: deze dag is voor mensen die kanker hebben of kanker hebben 

gehad. Er waren 64 personen. 

- 30 oktober Geraakt door verlies: deze dag is voor mensen die een dierbare hebben verloren aan 

kanker of aan een andere ziekte. Er waren 70 personen 

 

De aantallen zijn inclusief de aanwezige vrijwilligers. Al deze dagen zijn georganiseerd in Het Brandpunt 

te Doorn. Manu Keirse was spreker voor alle drie de dagen. Door privéomstandigheden kon hij echter 

niet spreken op de dag Geraakt door Verlies. Hij werd vervangen door Lies Nijman. Voor 28 maart en 30 

oktober hebben we een reservelijst aan moeten leggen; mogelijk heeft de bekendheid van Manu het 

aantal inschrijvingen positief beïnvloed. Toch blijkt op de dag zelf dat een aantal mensen die zich opgeeft 

niet komt.  

 



 
 

 

Regionale ontmoetingsdagen 

Er zijn dit jaar zes regionale ontmoetingsdagen gehouden. In Breukelen, Barneveld, Zuidlaren en Zeist 

werd de regionale ontmoetingsdag Zin in Leven georganiseerd. De regionale ontmoetingsdag Rouw in 

mijn hart vond plaats in Hattem en Rotterdam. In totaal hebben 56 mensen deze dagen bezocht. We 

moeten constateren dat de organisatie en planning van de regionale ontmoetingsdagen vraagt om een 

herbezinning.  

 

Gastlessen op scholen 

In 2018 heeft de directeur gastlessen verzorgd door leerlingen van groepen 7 en 8 aan de hand van het 

thema: ‘Wanneer kanker je raakt.’ Vanuit scholen blijkt er behoefte aan dit soort gastlessen. Zo kregen 

wij de vraag om gastlessen voor de groepen 7 en 8 van de basisschool te ontwikkelen die leerkrachten 

kunnen geven wanneer leerlingen direct/indirect door kanker worden geraakt. De hulpvraag is opgepakt 

door een werkgroep, die bestaat uit drie leerkrachten. Zij ontwikkelden gastlessen om deze in 2020 op 

basisscholen te gaan geven. 

 

Scholingsdag dagleiders 

Op 15 november 2019 is een scholingsdag georganiseerd voor alle leiders van de ontmoetingsdagen. Het 

thema van deze dag – die ook in Doorn werd georganiseerd - was: ‘Innerlijke ruimte in het gesprek met 

mensen met kanker’. De dagleider tijdens deze inspirerende dag was Karin Smit, dr. Gettie Kievit leidde 

het thema in. De 12 aanwezige ontmoetingsdagleiders hebben samen gesproken over de eigen rouw- en 

verliesverhalen en over hoe deze een rol spelen in de gesprekken met mensen met kanker en rouw. Juist 

leiders van ontmoetingsdagen hebben de verantwoordelijkheid zich bewust te zijn van de invloed van 

hun eigen levensverhaal op het punt van verlies. 

 

Nieuwsbrieven extern en intern  

Er zijn vijf nieuwsbrieven verstuurd naar het “externe” lezersbestand; een bestand met een bereik van 

2098 mailadressen (per 31 december 2019). De nieuwsbrieven zijn verstuurd in januari, maart, mei, 

september en november en bevatten overdenkingen, boekbesprekingen, ervaringsverhalen, verslagen 

van bijeenkomsten en aankondigingen. Daarnaast zijn door het ad-interim bestuur drie interne 

nieuwsbrieven verstuurd. 

 



 
 

 

Social Media, Facebook & Twitter  

Evenals in 2018 is door de PR commissie veelvuldig gebruik gemaakt van social media; met name 

Facebook en Twitter. Daarbij is veel aandacht besteed aan nieuws en wetenswaardigheden vanuit de 

stichting zelf, maar is ook ingehaakt op voor onze doelgroepen relevante ontwikkelingen buiten Als 

kanker je raakt. Mooi om te constateren is dat de structurele inzet van social media zorgt voor goede en 

vruchtbare PR voor de stichting.  

 

Fondswerving 

De Werkgroep Fondswerving heeft veel werk verzet en kijkt terug op bevredigende resultaten. Naast de 

al genoemde bij Pharus ingediende aanvraag voor de ondersteuning van het plan “In vertrouwen verder 

bouwen” zijn meerdere aanvragen ingediend bij andere fondsen. Opnieuw is het gelukt om fondsen te 

vinden voor alle activiteiten die de stichting heeft georganiseerd. Een prachtig resultaat! 

 

Sponsoractiviteiten 

Naast de activiteiten van de werkgroep Fondswerving wordt ook via andere manieren geld gegenereerd 

voor Als kanker je raakt. In Katwijk werd op initiatief van een particulier een markt georganiseerd 

waarvoor de totale opbrengst voor de stichting was. Ook verheugt de stichting in particuliere giften en 

de steun van diverse kerkelijke gemeenten, die met enige regelmaat de collecte-opbrengst schenken. 

Daarnaast zijn de onderstaande activiteiten het waard nog apart genoemd te worden. 

 

Sport4Hope 

Op 22 juni is voor de vijfde keer het Sport4Hope sponsor-wielerevenement georganiseerd. We kijken 

terug op een mooi sportief evenement, waarvan de 76 deelnemers in een enquête aangaven positief te 

zijn over het goede doel, de mooie routes, goede organisatie, goede sfeer en de positieve aandacht van 

het organiserend team voor de deelnemers. Ook in financiële zin is Sport4Hope succesvol en belangrijk 

voor de stichting. Dit jaar bedroeg de netto opbrengst ruim € 12.000. Meer dan de helft van de 

deelnemers kwam bij Sport4Hope door mond-tot-mond-aanbeveling. Duidelijk is dat S4H voldoende 

potentie heeft om ook in volgende jaren georganiseerd te worden. 

 

Benefietconcerten  

Er zijn dit jaar zes benefietconcerten georganiseerd; te weten in Ridderkerk, Papendrecht, Katwijk, 

Waddinxveen, Apeldoorn en Rotterdam. De benefietconcerten worden gewaardeerd door de bezoekers, 

zorgen voor een groeiende en positieve naamsbekendheid en ze genereren geld voor de stichting. De 

totale netto opbrengsten uit Benefietconcerten bedroegen in 2019 ruim € 20.000. 

 



 
 

 

Pro Life 

Zorgverzekeraar Pro Life draagt de christelijke zorg een warm hart toe. Om dat te onderstrepen en die 

zorg te stimuleren, stellen zij ieder jaar € 10.000,- beschikbaar voor drie christelijke organisaties. De 

verdeling van het bedrag hangt af van het aantal stemmen dat iedere organisatie krijgt in een online 

stemming. In 2018 was AKJR één van de goede doelen. Stichting Als kanker je raakt heeft hierdoor 

bredere bekendheid gekregen en de stemmen hebben uiteindelijk geresulteerd in het prachtige bedrag 

van € 3.800. Dit bedrag is in 2018 ontvangen en op 21 februari 2019 werd symbolisch een cheque 

overhandigd.  

 

DANKWOORD 

De stichting Als kanker je raakt is dankbaar dat zij in 2019 weer vele activiteiten heeft kunnen en mogen 

organiseren. Dit is mede mogelijk gemaakt door het vele werk dat door een grote groep vrijwilligers is 

verzet en door de onmisbare financiële steun van veel organisaties, fondsen en particuliere initiatieven. 

Heel veel dank! 

 

 

Ridderkerk, 30 april 2020 

 

 

 

Erwin Hout    Annette Westerhuis-Bos Jaap-Willem Platschorre 

Voorzitter a.i.     Secretaris a.i.   Penningmeester a.i. 
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1. Balans per 31 december 2019 

 

 

ACTIVA

Voorraden

Boeken -                 4.830           

Flyers 200                200               

Sport4Hope Wielershirts 675                -                

875              5.030          

Vorderingen

Te ontvangen en vooruitbetaalde posten 182              431             

Liquide middelen

Rabobank Akjr betaalrekening 9.407            6.189           

Rabobank Sport4Hope betaalrekening 248                746               

Rabobank Spaarrekening 64.064          60.059         

Kas 168                22                 

73.887        67.016       

Totaal Activa 74.944        72.477       

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuiteitsreserve 44.951          

Instandhoudingsreserve 27.479          67.427         

72.430        67.427       

Schulden op korte termijn

Overige schulden 2.514          5.050          

74.944        72.477       

31-12-2019 31-12-2018



 
 

 

2. Staat van Baten en Lasten 2019 

 

BATEN

Particulieren 10.142          7.963           

Bedrijven 4.000            4.950           

Stichtingen en Fondsen 6.411            14.740         

Kerken en Scholen 4.625            15.259         

Acties: Benefietconcerten 20.030          7.999           

Acties: Sport4Hope 12.195          11.792         

Overige opbrengsten 1.847            1.511           

59.250        64.215       

Interest bank -              5                  

Totaal Baten 59.250        64.220       

LASTEN

Doelstelling:

Activiteiten:

Landelijke dag 4.809            4.663           

Lotgenotendagen 3.736            8.141           

8.545          12.804       

Voorlichting en bemoediging:

Toegerekende kosten* 34.277        29.894       

Totaal Lasten doelstelling 42.822        72% 42.698       66%

Overige lasten

Personeelskosten 17.561          20.293         

Bestuurskosten 3.684            7.005           

ICT / PR kosten 5.613            5.056           

Drukwerk 2.426            250               

Promotie boek 14.206          4.664           

Overige kosten 2.212            2.591           

Af: toegerekend aan doelstelling (75%) -34.277        -29.894       

11.425        19% 9.965          16%

Totaal lasten 54.247        52.663       

Resultaat 5.003          8% 11.557       18%

2019 2018



 
 

 

3. Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten 

 

Balans 

 

• De voorraad boeken wordt gebruikt als PR-materiaal of verkocht tegen verzendkosten en is 

derhalve financieel afgewaardeerd naar nihil. 

• De voorraad Sport4Hope Wielershirts is tegen kostprijs gewaardeerd en zal komende jaren nog 

gebruikt worden als merchandise rond het Sport4Hope fiets-evenement. 

• De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 

 

• Er is een Continuïteitsreserve gevormd uit de reserves van voorgaande jaren ter hoogte van 1 

jaar vaste lasten (gebaseerd op de begroting 2020). 

• Het resultaat 2019 ad EUR 5.003 is toegevoegd aan de Instandhoudingsreserve. 

• De overige schulden betreft een vooruit ontvangen opbrengst bestemd voor 2020 alsmede een 

nagekomen declaratie van onkosten betrekking hebbend op 2019. 

 

Staat van Baten en Lasten 

 

• Vanaf 2019 is gekozen de baten te presenteren naar herkomst. Ten opzichte van 2018 is er met 

name een afname geweest in de baten vanuit Stichtingen en Fondsen, dit hangt onder meer 

samen met het mindere aantal ontmoetingsdagen in 2019. Deze afname is ook terug te zien in 

de kosten, waardoor het effect op het resultaat minder groot is. 

• Daarnaast zijn de opbrengsten van kerken en scholen in 2019 sterk afgenomen. Voor deze 

afname is geen directe verklaring. Wel is de afname grotendeels opgevangen door hogere 

inkomsten uit de benefietconcerten.  

• De opbrengsten uit acties van benefietconcerten en Sport4Hope betreffen netto opbrengsten 

onder aftrek van de gemaakte kosten. Deze kosten bedragen ca. 15-25% van de bruto 

opbrengsten. 

 

• In de overige lasten zijn de kosten promotie boek sterk gestegen. Dit betreft een eenmalige 

stijging als gevolg van het besluit om de boeken als PR-materiaal in te zetten en de voorraad 

daarmee financieel af te waarderen. 

 

 

 



 
 

 

4. Verslag Kascontrole 

 

Ondergetekenden verklaren hierbij stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over 

de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 en de balans per 31 december 2019 van  

 

Stichting Als kanker je raakt statutair gevestigd te Hilversum 

 

te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

Was getekend dd 23 mei 2020. 

 

 

 

J. Plaisier        L. Vroegindeweij 

 

 

 

 


