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Voorwoord 
 
Met het  jaarverslag 2012 legt het Toon Hermans Huis Ede verantwoording af aan ieder die ons 
op welke wijze dan ook heeft gesteund, over het gevoerde beleid en de ontplooide activiteiten. 
Wij doen dit met voldoening en enige trots, want wij menen dat we in 2012 weer voor een 
aanzienlijk aantal mensen uit onze doelgroep, de mensen die op enigerlei wijze te maken hebben 
met kanker, iets hebben bijdragen in het verwerken van wat hen overkomt. Het THH Ede wil voor 
hen een huis zijn waar zij rust en ruimte, genegenheid en steun en vriendschap kunnen vinden, 
zonder dat zij zich moeten verantwoorden waarom ze er komen.  
Het eerste deel van het jaar stond in het teken van settelen en het ontwikkelen van activiteiten. 
Na de feestelijke opening op 19 januari van onze nieuwe locatie werd tijd besteed aan het 
inrichten, het maken van huisregels, het maken van plannen en het ontwikkelen van activiteiten. 
Het vermoeden dat gasten makkelijker over de drempel komen als “er iets te doen of te halen 
valt” (informatie) werd bevestigd. 
 
Als vervolgstap stelden wij ons ten doel de mensen uit onze doelgroep te bereiken die het THH 
niet kennen. Bijzonder goed verliep de samenwerking met het nieuw te bouwen oncologisch 
centrum van het ziekenhuis de Gelderse  Vallei.  
Onze gastvrouwen gingen daar bij wijze van pilot per 1 april van start op de afdeling chirurgische 
oncologie. Het doel was voornamelijk de mensen in het ziekenhuis reeds op de hoogte te 
brengen van ons huis. Dit verliep zeer naar ieders tevredenheid.  
Veel energie en tijd is ook gestoken in het door het THH georganiseerde korenfestival en de 
Open Dag tijdens de Heideweek. Dit heeft onze bekendheid zeker vergroot. 
 
Bijzonder vreugdevol was de opening van “Toon Tovenaars“ op 1 mei. Dankzij twee vrijwillige 
kindertherapeuten konden we op de woensdagmiddag starten voor  kinderen van 6 tot 12 jaar die 
te maken krijgen met kanker in hun omgeving. Leerlingen van het Pallas Athene College hebben 
een schitterende muurtekening gemaakt. Het vergt geduld en creativiteit om een weg te vinden 
deze kinderen te bereiken. 
 
Veel, heel veel tijd hebben we moeten steken in het werven van gelden. En we hebben nog 
steeds geen structurele gelden. Alle contacten met de gemeente hebben ons tot nu geen 
subsidie opgeleverd. Toch is het weer gelukt dankzij sponsoren, donateurs en andere 
subsidiegelden de begroting rond te krijgen en geen schulden te maken. Allen die ons financieel 
steunen, zeer hartelijk dank ! 
Aan het eind van 2012 is het THH Ede door de Ronde Tafel als hun goede doel van 2013 
gekozen. Wij zijn daar heel blij mee en verwachten daar veel van. 
 
In het najaar realiseerden de directeur en het bestuur zich dat de doelen zoals geformuleerd in 
het beleidsplan van 2010-2012 gehaald waren. We namen afscheid van de interim-voorzitter Jan 
Poortman. Hij droeg het stokje over aan Ries Beeuwkes. 
We waren toe aan een nieuw beleidsplan. Onze directeur ging daar mee aan de slag. Het werd 
duidelijk dat de organisatiestructuur beschreven moet worden en dat we ons moeten richten op 
externe contacten om daarmee een samenwerking aan te kunnen gaan op enigerlei wijze. Tijd 
voor een nieuwe uitdaging. Het nieuwe beleidsplan komt er aan. 
 
In dit jaarverslag geven wij u inzicht in de uitgevoerde activiteiten en in de besteding van de 
gelden die ons ter beschikking stonden. Onze dank gaat uit naar iedereen die ons gesteund 
heeft, hetzij geldelijk, hetzij materieel. Onze dank geldt ook de vrijwilligers die het werk gedaan 
hebben onder leiding van de directeur. 
 
Wij staan open voor reacties en kritische opmerkingen en aanbevelingen. 
 
Namens bestuur en directie, 
C. A. Leijdens-Arendse, adjunct-voorzitter  
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1.  Inleiding 
 

Op 20 augustus 2002 is bij notariële acte de Stichting Inloophuis Gelderse Vallei opgericht. 
Sinds de oprichting zijn de statuten niet gewijzigd. 
 
De stichting heeft statutair ten doel: 

a. het ontplooien van activiteiten ten behoeve van diegenen die met kanker te maken 
hebben of krijgen; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Ter bevordering van de doelen is in 2006 een regionaal inloophuis geopend voor de inwoners 
van de Gelderse Vallei, nl. de gemeenten Ede, Amerongen, Elst, Rhenen, Wageningen, 
Veenendaal, Leersum, Renswoude, Scherpenzeel en Barneveld. Onder de naam “Panakeia” 
werd het inloophuis gevestigd in Ede aan Stationsweg 109. In 2009 werd aansluiting gevonden 
bij de landelijke organisatie van Toon Hermans Huizen en vond een feestelijke (her)opening 
onder de naam “Toon Hermans Huis Ede” plaats. In december 2011 zijn we verhuisd naar een 
nieuwe locatie aan de Telefoonweg 124b . 
 
Het inloophuis beoogt een ontmoetingsplek te zijn voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, 
waar basis psychosociale ondersteuning wordt geboden, informatie wordt verstrekt, 
lotgenotencontact plaatsvindt en door betrokkenen zelf de gewenste activiteiten worden 
georganiseerd. 
 
Het inloophuis wordt geleid door het bestuur van de Stichting en de uitvoering is in handen van 
de directeur, de coördinatoren en de vrijwilligers. 
 
 
 

2.  De grondslagen van de stichting 
 
Missie 
Alle betrokkenen bij de stichting hebben een sterke affiniteit met de doelgroep. Zij stellen zich ten 
doel om de kwaliteit van leven voor mensen die direct of indirect worden of werden 
geconfronteerd met kanker zo goed mogelijk te handhaven. Hun drijfveer komt voort uit een 
evenwichtige combinatie van eigen persoonlijke ervaring en verworven ervaring en 
professionaliteit. 

 
Visie 
Door het bieden van een informele plek met een open en hartelijke sfeer waar ieder welkom is, 
wordt vormgegeven aan het concept van een inloophuis. In huiselijke kring wordt aan iedereen 
die geconfronteerd is met kanker de mogelijkheid geboden voor een gesprek, rust en warmte. 
Naar behoefte kunnen activiteiten worden bijgewoond en kan het huis informatie bieden in de 
vorm van bijvoorbeeld lectuur, foldermateriaal en/of boeken. 
Het huis is een in de regio bekende plek waar laagdrempelig en zorgvuldig basis psychosociale 
zorg wordt geboden, gebaseerd op de behoefte van de bezoeker. 
 
Structuur van de organisatie 
Voor de organisatorische opbouw van het huis maken we gebruik van de synoniemen  
huiskamer, werkplaats, en spreekkamer welke respectievelijk staan voor de inloopfunctie, de 
te organiseren activiteiten als werkplaats en het therapeutische aanbod.  
 
huiskamer 

Door het bieden van een eigen informele plek, een huiskamer, waar een ieder welkom is heeft 
het Toon Hermans Huis de afgelopen jaren vorm gegeven aan het concept van het inloophuis. 
Het inloophuis is een ontmoetingsplek waar koffie kan worden gedronken, een spelletje kan 
worden gespeeld en basispsychosociale ondersteuning geboden kan worden aan mensen met 
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kanker, mensen die kanker hebben gehad, en hun naasten. De huiskamer wordt gerund door 
vrijwilligers in samenwerking met, en begeleid door de vrijwilligerscoördinator en de directeur. De 
vrijwilligers richten zich op het bieden van ondersteuning, informatie en lotgenotencontact. De 
gasten bepalen zelf welk aanbod zij wenselijk achten en nodig hebben. 

 
De vrijwilligers hebben de mogelijkheid te verwijzen naar de spreekkamer en kunnen mensen 
wegwijs maken door het geven van informatie via internet en informatiebrochures. Tevens 
kunnen zij mensen verwijzen naar de regionale instanties die naast de stichting ondersteuning 
en/of advies kunnen bieden (zoals o.a. patiëntenverenigingen, thuiszorg, steunpunt mantelzorg, 
en diverse andere zorg- en begeleidingsmogelijkheden). 
 
werkplaats 

In de werkplaats vinden de activiteiten plaats, incidenteel en structureel, die men kan onder 
verdelen in: 

 Creatieve activiteiten en workshops 

 Ontspanningsgerichte activiteiten 

 Educatieve activiteiten als thema-avonden en lezingen 
 

De term werkplaats mag hierbij ruim geïnterpreteerd worden. Het kan ook om buitenactiviteiten 
gaan. Het doel van de activiteiten is het bieden van afleiding en ontspanning. Bovendien kunnen 
zij inzichten verschaffen in de vragen van ziek-zijn en zingeving. Door middel van creatieve en 
meditatieve activiteiten kunnen de deelnemers leren op een andere wijze dan met woorden 
uitdrukking te geven aan de existentiële thema’s waar de gasten en deelnemers zich mee 
geconfronteerd voelen. 

 
Voor deze activiteiten worden met name ook de therapeuten uit het netwerk uitgenodigd een 
vrijwillige bijdrage te leveren. Waar de middelen het toestaan kunnen ook betaalde krachten 
worden uitgenodigd.  

 
De deelnemers betalen een kleine, vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage mag echter nooit een 
belemmering voor deelname vormen. 

 
spreekkamer 
De spreekkamer staat in dit concept voor een netwerk in wording voor psychosociale begeleiding 
en therapie in de oncologie.  
 
Dit netwerk richt zich op mensen met of na kanker die een normale stressreactie vertonen op een 
bedreigende en verwarrende situatie. Deze situatie is ontstaan door ziekte, opname en/of 
behandelingen die nadrukkelijk aan verlies of trauma gerelateerd zijn. De psychosociale zorg 
biedt ondersteuning in dit soort specifieke situaties met als doel heroriëntatie op psychisch en 
sociaal-maatschappelijk niveau. Dit is niet leeftijd- of sekse gebonden. 

     
De therapeuten die werkzaam zijn in de spreekkamer beschikken over aantoonbare interesse en 
ervaring in psychosociale zorg die wordt geleverd in het oncologisch domein. Zij zijn 
gespecialiseerd in trauma en/of verlieskunde en bieden: 

 Individuele gesprekken 

 Relatiegesprekken 

 Systeembegeleiding 

 Begeleiding aan groepen 
 
 
Via de spreekkamer kan ook verwezen worden naar andere therapeuten met een particuliere 
praktijk of naar zorgvoorzieningen en -instellingen. Van deze sociale kaart bestaat een helder 
overzicht met kennis van deskundigheid, betrouwbaarheid en continuïteit. Dit soort verwijzingen 
betreft vooral hulpvragen die het deskundigheidsniveau van de therapeuten overstijgen door 
abnormale psycho- en/of socio-dynamiek. 
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De financiering van de psychosociale therapie valt buiten de kaders van de financiering van de 
stichting. De therapeuten hebben een directe financiële relatie met de cliënt c.q. diens 
zorgverzekeraar.  
 
 
 

3.  Bestuur 
 
In de loop van het verslagjaar vond een wijziging plaats in de bestuurssamenstelling door het 
vertrek van de heer Jan Poortman als voorzitter. Gelukkig kon direct voor deze functie een 
beroep worden gedaan op de heer Ries Beeuwkes. De samenstelling van het bestuur was per 31 
december als volgt: 
Voorzitter   de heer M.J. Beeuwkes, vanaf 10 oktober 2012 
Alg. adjunct / vice voorzitter mevr. C.A. Leijdens – Arendse 
Penningmeester  de heer E.W.M. Diergaarde 
Lid / fondsenwerver  de heer A.J. Matser 
Secretaris   mevr. H. Korteweg – Timmerman 
 
Het bestuur vergaderde in totaal 12 keer, waarvan een keer met het Comité van Aanbeveling in 
september en een beleidsdag in november. 
 
Activiteiten 
Was de stichting al langer op zoek naar een betere huisvesting voor het Toon Hermans Huis 
Ede, eind 2011 konden de paar kamers aan de Stationsweg vaarwel worden gezegd. Na de 
ongelofelijk grote, belangeloze en meestal kosteloze inzet van tientallen vrijwilligers en bedrijven, 
kon 19 januari 2012 de nieuwe locatie aan de Telefoonweg 124 b feestelijk in gebruik worden 
genomen. Zoveel nieuwe ruimte biedt de mogelijkheid bestaande activiteiten uit te breiden en 
nieuwe op te zetten. 
 
Het realiseren van een solide financiële basis kost voortdurend veel hoofdbrekens, mede door 
het ontbreken van structurele middelen. De financiële positie is steeds zeer precair. Gelukkig is 
de directeur er in geslaagd gelden beschikbaar te krijgen voor o.a. scholing vrijwilligers en een 
aantal projectmatige zaken. Ook de fondsenwerver binnen het bestuur slaagde er in hier en daar 
meer of minder grote bijdragen te incasseren. Ook ontving hij de toezegging van de Ronde Tafel 
78 Ede dat de baten van het Oranjebal 2013 ten goede zullen komen aan het THHE.  
De financiële jaarrekening van de stichting treft u hierachter aan. 
 
Een goede PR is bijzonder belangrijk voor  naamsbekendheid, een breder draagvlak in de regio 
en niet in de laatste plaats om financiële middelen te genereren. Ter ondersteuning van de PR-
commissie is ons via bemiddeling van ‘de Edese Uitdaging’ input van een professional toegezegd 
om een goed PR-plan te schrijven. 
 
 
 

4.  Organisatie 
 
4.1. Verruiming openingstijden  
De openingstijden zijn in 2012 verruimd doordat er extra vrijwilligers zijn geworven en getraind. 
Het Toon Hermans Huis is geopend voor gasten op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur, en vanaf 23 mei ook op de woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Buiten 
deze openingstijden voor de gasten was het THHE veelvuldig geopend voor activiteiten, 
vergaderingen, bijeenkomsten, trainingen voor gastvrouwen en gasten, thema-avonden en 
cursussen (zie activiteiten, punten 6 en 7). 
 
4.2. Vrijwilligers aantallen 2012 
In 2012 werkten naast de betaalde directeur (parttime) gemiddeld zestien goed opgeleide 
vrijwilligsters als gastvrouw in het inloophuis en twee coördinatoren. Eén coördinator voor de 
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gastvrouwen van het Toon Hermans Huis (sinds maart) en één voor onze vrijwilligers die 
werkzaam zijn in het ziekenhuis Gelderse Vallei (sinds december). Verder konden eind 2012 ook 
nieuwe functies als huismeester en management ondersteuner worden ingevuld. Daarnaast zijn 
er veel vrijwilligers op allerlei gebied zeer actief, zoals o.a.: 

beheer van de bibliotheek      1 
commissie kramen / braderieën    2 
beheer van de website en het maken van roosters  1 
technische ondersteuning     1 
PR-commissie       5 
Comité van Aanbeveling    8 

 
 
 

5.  Huisvesting Toon Hermans Huis Ede 
 
Ons nieuwe pand aan de Telefoonweg 124b in Ede voldoet aan bijna al onze eisen. Wij zijn 
echter nog steeds op zoek naar sponsoren voor een lift. Mensen die slecht ter been zijn en 
mensen in een rolstoel kunnen helaas nog steeds niet altijd bij ons naar binnen, aangezien onze 
ruimte op de eerste verdieping van het pand is gehuisvest.  
 
 
 
6.  Overzicht terugkerende activiteiten 
 
In het inloophuis zijn wekelijks terugkerende activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten hebben 
ook in 2012 weer bijgedragen aan de ondersteuning van en het bieden van structuur, 
lotgenotencontact en informatie aan onze gasten. 
    
6.1. Koor 
Het in 2009 in het THHE opgerichte koor  “Zingen voor je Leven Ede” is in 2012 met 22 leden 
enthousiast doorgegaan en komt twee maal per maand bijeen onder leiding van dirigente mevr. 
Frohmut Knie. Op 16 september heeft het koor deelgenomen aan het Concert “Oncofonie” in 
Carré, Amsterdam. 
 
6.2. Schilderen  
Ook de wekelijkse schildermiddag “Lijn en Kleur” is onder leiding van de heer Hans Wolven in 
2012 doorgegaan met therapeutisch schilderen voor de primaire doelgroep van het THHE. De 
resultaten werden, met een mooie opening, van oktober 2011 tot februari 2012 geëxposeerd in 
het inloophuis. Gemiddeld zijn er 8 gasten actief in deze club. 

 
6.3. Ten”toon”stellingen  
In de eerste maanden van 2012 zijn er schilderijen geëxposeerd van onze schildersclub “Lijn en 
Kleur”. Daarna is er een expositie geweest met veel grote kleurige schilderijen met net iets te 
dikke mevrouwen, van kunstenares Toos Olthof uit Huissen. Dit was een groot succes.  

 
6.4.     Toon Café 
Het Toon Café is een initiatief van een vrijwilliger, welke op de maandagavond het THHE heeft 
geopend met een extra inloopavond. Zij is op deze avond aanwezig en organiseert indien 
gewenst activiteiten op maat. Het Toon Café heeft in 2011 weinig publiciteit gehad, er waren niet 
voldoende mensen die wisten van het initiatief, wat heeft geresulteerd in te weinig bezoekers en 
gesprekken. Het Toon Café is midden 2012 gesloten. Een klein groepje heeft de laatste maanden 
van het jaar nog geklaverjast op de maandagavond. 
 
6.5      Toon Tovenaars 
Het Toon Hermans Huis bleek ingericht als een inloophuis voor volwassenen.  
Daarom hebben de kinderen die te maken hebben met kanker, en alle mensen die om hen heen 
staan, in 2012 prioriteit gekregen. De Toon Tovenaars zijn opgericht. We hebben een veilige plek 



8 

 

gemaakt waar het gezellig is, waar ze gewoon eens lekker kunnen ontspannen, andere kinderen 
kunnen ontmoeten die ook iemand kennen met kanker, spelletjes kunnen doen of schilderen. 
Waar je iedere week mag komen, maar ook als je liever af en toe een keertje komt is dat goed. 
Een plek waar je alle vragen mag stellen en waar je gezien en gehoord wordt. 
De nieuwe ruimte in het Toon Hermans Huis op de Telefoonweg bood ons zoveel mogelijkheden 
dat we een speciale hoek hebben ingericht voor de kinderen. Drie studenten van het Pallas 
Athene College in Ede hebben via hun maatschappelijke stage een muurschildering gemaakt van 
de Toon Tovenaar. Kinderen die zelf kanker hebben of die geconfronteerd zijn met kanker 
hebben geholpen met het schilderen van de muur.  
De Toon Tovenaars zijn geopend op de woensdagmiddag en de kinderen die deze middag 
komen, worden begeleid door twee professionele krachten. Er zijn kinderen die incidenteel 
gebruik maken van de Toon Tovenaars, er zijn ook kinderen die regelmatig terug komen om 
alleen of samen met moeder/vader of opa aan het werk te gaan om te proberen een weg te 
vinden in het donkere, verwarrende bos waarin de ziekte kanker je als kind kan laten verdwalen. 
Voor de zomervakantie hebben wij alle scholen in Ede en omgeving een brief gestuurd over ons 
aanbod. 
 
 
 

7.   Overzicht incidentele en andere activiteiten  
 
7.1. activiteiten georganiseerd binnen het THHE 

* scholing gastvrouwen, 27 maart, 10 april en 8 mei 
* crea-middag 15 mei, niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen 
* start kindermiddagen, 23 mei 
* ontvangst 250 deelnemers aan de Korenslag door zeven gastvrouwen, 21 

augustus  
* Open Dag THHE in samenwerking met Promospoor, 150 bezoekers, 25 augustus  
* crea-middag, 30 oktober  
* informatie over de kindermiddagen voor scholen, 27 november 
* crea-middag, 4 december 
* bijscholing gastvrouwen, 6 december niet doorgegaan door 

weersomstandigheden, vervangende avond 20 december  
* kerstborrel door bestuur voor alle vrijwilligers, 19 december 

 
7.2. activiteiten georganiseerd buiten het THHE 

* deelname aan de start van het werken in het ziekenhuis Gelderse Vallei, 5 april 
* Korenslag op de markt in Ede, 21 augustus 
* scholing voor gastvrouwen en vrijwilligers in de Open Hof door stichting “Stem” 

(sterven op je eigen manier), op 10 oktober, de internationale dag van de 
palliatieve zorg met als thema ‘laat je stem horen’ 

 
7.3. Activiteiten georganiseerd buiten het THHE door derden 

* Verwendag voor borstkankerpatiënten, georganiseerd door Borstkanker 
Vereniging Nederland, 27 oktober; zes gastvrouwen THHE hebben achter een 
kraam gestaan om het THHE te promoten. Ons koor “zingen voor je leven” heeft 
ook een optreden verzorgd. De opbrengst van verkochte spullen is aan het koor 
geschonken. 

* aanbod De Oud Kassa in Veenendaal, 2 november, een sponsoractiviteit die € 
2.000,-- heeft opgebracht. 

* symposium en workshop in ziekenhuis Gelderse Vallei, georganiseerd via het 
MUON-project, 7 november, waarvoor via ons gastenbestand gasten, vrijwilligers 
en gastvrouwen zijn geïnformeerd 

* deelname aan Kerstmarkt in de “Klinkenberg”, Vilente, 28 november  
 
7.4. Thema-avonden binnen het THHE 
 * Café Doodgewoon “kinderen en rouwverwerking”, 14 mei 
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 * Man / vrouw – verschillen, 21 juni 
 * Natuurbegraafplaats “de Heidepol”, 24 september, niet doorgegaan vanwege  

te weinig belangstelling, wel drie mensen informatie gegeven 
 * vervangende thema-avond “Palliatieve Sedatie”, 18 oktober, 65 deelnemers 
 
7.5. Cursussen binnen het THHE 
 * Mindfulness, vier ochtenden 5, 12, 19 en 26 oktober 
 * Ontdekkend Schrijven, basiscursus, drie avonden, 23 en 30 oktober en 6  
  november 

 
7.6. Vergaderingen 

* PR-commissie, op 13 maart, 24 april, 29 mei, 12 juni, 3 juli, 4 augustus, 2 oktober, 
30 oktober en 18 december. 

* met gastvrouwen 23 februari en 23 augustus, met gastvrouwen én andere 
vrijwilligers 31 mei en 22 november; op 9 oktober kon iedereen afscheid nemen 
van Jan Poortman en kennismaken met Ries Beeuwkes 

 
7.7. Overige activiteiten 

Naast het organiseren van veel grote en kleine al dan niet dagelijkse dingen, betreffen 
deze activiteiten ook het samenstellen van reglementen voor gastvrouwen / vrijwilligers, 
een draaiboek voor vrijwilligers, het samenstellen van het activiteitenbeleid en het 
opmaken van het gastenbestand.  
Verder is er het nodige werk verzet voor de aanmaak van een nieuwe website, voor de 
aanschaf van zaken als stoelen, beamer, microfoon met boxen en een laptop ten 
behoeve van presentaties, zijn nieuwsbrieven verstuurd en is medewerking verleend aan 
een uitzending van Ede TV over de expositie van Hans Wolven en ‘Lijn en kleur”. 
Natuurlijk zijn de jaargesprekken gehouden met alle vrijwilligers en gastvrouwen, en zijn 
heel veel sollicitatiegesprekken gevoerd voor het werven van gastvrouwen voor het 
nieuwe oncologische centrum. 

 
 

 

8.   Aantallen gasten, deelnemers en anderen 
  
Met ingang van dit jaar is gekozen voor een andere opzet van het tellen van gasten, 
deelnemers, bezoekers, vrijwilligers e.a. Reden waarom de cijfers niet direct kunnen worden 
vergeleken met die van voorgaande jaren. Feit is in elk geval dat er heel veel meer mensen 
dan in 2011 of voorgaande jaren over de drempel van het huis kwamen – en dus het huis 
kennen en weten te vinden. 
In onderstaande grafiek zijn een paar categorieën opgenomen. 
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9.  Samenwerking 
          

9.1.  Ziekenhuis Gelderse Vallei 
Het ziekenhuis Gelderse Vallei heeft het plan ontwikkeld een nieuw oncologisch centrum te 
bouwen dat eind 2013 geopend zal kunnen worden. Daar het de overtuiging van het bestuur van 
het THHE en de directeur is dat het mensen met kanker ten goede komt dat zij reeds in het 
ziekenhuis geïnformeerd worden over het inloophuis en ondersteund worden door gastvrouwen 
van het THHE hebben Miranda Freriks, directeur, en Cora Leijdens, bestuurslid, contact gezocht 
met Petra Edelman, programmamanager Oncologisch Centrum en Electief Centrum. Dit contact 
werd enthousiast beantwoord. 
In een aantal gesprekken is het plan ontstaan dat inzet van gastvrouwen van het THHE in het 
oncologisch centrum een goede mogelijkheid van basis-psychosociale ondersteuning kan bieden. 
Ondersteuning, een luisterend oor, reeds in het ziekenhuis of op de polikliniek en daardoor 
drempelverlagend om de stap naar het THHE te zetten, wanneer de mens met kanker weer thuis 
is en verder moet.  
Omdat deze samenwerking van een ziekenhuis met een vrijwillige zorginstelling op deze manier 
uniek is, heeft het THHE in 2011 subsidie bij de provincie Gelderland aangevraagd en gekregen 
om deze samenwerking inhoudelijk goed op de rit te zetten. De kleinschalige inzet op de afdeling 
oncologische chirurgie was een pilot en werd zeer enthousiast ontvangen door de patiënten, het 
ziekenhuis en onze gastvrouwen. In het eerste kwartaal van 2012 is het officiële startsein 
gegeven van  hun intrede, voorlopig één maal per week op de afdeling. Zodra de groep 
vrijwilligers uitgebreid zal zijn (er zijn 80 vrijwilligers nodig) zullen er meerdere afdelingen in het 
ziekenhuis worden betrokken bij dit project. De vrijwilligers zullen op de afdelingen werkzaam zijn 
totdat het Oncologisch Centrum in 2013 is geopend. Vanaf dat moment zal hun aanwezigheid in 
het ziekenhuis waarschijnlijk volledig worden verschoven naar het nieuwe centrum.  
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9.2  Stichting Hadassa-PSO 
Stichting Hadassa –PSO is een stichting ter bevordering van de psychosociale zorg aan mensen 
met kanker en hun naasten in de regio Gelderse Vallei. Met Stichting Hadassa werd op het PR-
vlak veelvuldig samengewerkt door het samen organiseren van de vele markten waar we dit jaar 
bij aanwezig zijn geweest. Stichting Hadassa heeft zich in 2011 naar onze stichting uitgesproken 
over een eventuele overname van de stichting door het Toon Hermans Huis. Hierover zijn 
gesprekken geweest met het bestuur van Hadassa en het Toon Hermans Huis, en deze 
eventuele overname is 2012 verder onderzocht en verwezenlijkt. Het Toon Hermans Huis Ede is 
hiermee verantwoordelijk voor de “erfenis” van Hadassa. Dit betekent dat er op een bepaalde 
manier gevolg gegeven zal gaan worden aan het onderzoek uit 2011 over de inzet van de 
“lastmeter” in de thuiszorg en de uitkomsten van dit onderzoek. Tevens zal er met alle partners 
van de Netwerkgroep Psychosociale Zorg, een onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg regio 
Gelderse Vallei (Netwerk PZ), gewerkt worden aan een sociale kaart waarvan zowel het 
inloophuis, het ziekenhuis, het Netwerk PZ en de huisartsen gebruik kunnen gaan maken. Op 
deze lijst, de sociale kaart, staan alle hulpverleners in deze regio die als specialisatie oncologie of 
palliatieve zorg hebben en zijn aangesloten zijn bij het Netwerk PZ.  
 
9.3  Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei 
De samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Regio Gelderse Vallei kenmerkte zich door 
de deelname van de directeur aan de kerngroep van het Netwerk. Sinds 1 september 2011 heeft 
zij -naast haar werkzaamheden voor het THHE- tot 28 februari 2012 op invalbasis de functie 
coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg bekleed.  
 
 

 
10.  Nawoord 
 
Stichting Inloophuis Gelderse Vallei vindt haar inspiratie in de ondersteuning van alle mensen, 
volwassenen en kinderen, geconfronteerd met kanker. De activiteiten gepresenteerd in dit 
jaarverslag hebben de wens aan deze steun een bijdrage te leveren. Het inloophuis zelf 
positioneert zich bewust niet in een zorginstelling, maar in belangrijke mate op enige afstand 
hiervan. De reden is als volgt.  
 
De stichting gaat ervan uit dat de mens, die met deze verwarrende existentiële thema’s geheel 
ongevraagd geconfronteerd wordt, deze ziekte en alle bijbehorende zorg in fases doorstaat. In 
beginsel zal de behandeling en begeleiding vanuit het ziekenhuis veel tijd en ruimte in beslag 
nemen. Tijdens, maar vooral ook na deze fase is de behoefte aan basispsychosociale zorg, 
menselijke ondersteuning, aanwezig. Maar omdat men het ziekenhuis veelal associeert met de 
traumatische aspecten die kanker en de behandeling van kanker met zich mee brengen, is het 
ziekenhuis niet de aangewezen plek om na de behandelingen naar deze ondersteuning te 
zoeken. Echter, omdat de mensen die geconfronteerd worden met kanker wel in eerste instantie 
in het ziekenhuis klinisch of poliklinisch behandeld worden, is het logisch dat hier ook het eerste 
contact met het Toon Hermans Huis ontstaat. Door het project “Samenwerking met het 
Ziekenhuis Gelderse Vallei“ zijn wij nu vindbaar geworden voor patiënten, en kunnen zij indien 
gewenst gebruik maken van de door het inloophuis geboden basis psychosociale zorg buiten het 
ziekenhuis. 
 
Het Toon Hermans Huis Ede wil het centrum zijn waar de bewoners van de Gelderse Vallei op 
een even menselijke als professionele manier geholpen en ondersteund worden in de 
onzekerheden, pijn en verwarring die het krijgen van een levensbedreigende ziekte met zich mee 
brengt. Op het voorblad staat een foto met een mevrouw. Zij belt aan bij het Toon Hermans Huis. 
De drempel om aan te bellen bij een inloophuis is zeker aanwezig. Dat realiseren wij ons. Wij 
hebben geprobeerd deze drempel te verlagen door het organiseren van nog meer activiteiten. 
Aanbellen voor b.v. een schilderscursus of deelname aan een koor is voor veel mensen 
gemakkelijker dan vragen om een ondersteunend gesprek. Tijdens het schilderen of het zingen 
volgt indien gewenst het gesprek vanzelf. De mevrouw op deze foto is een van onze vrijwilligers 
gezien de privacy van onze gasten. Maar zij staat in dit beeld wel symbool voor alle mensen die 
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de stap durven zetten. Alle mensen die aanbellen bij ons inloophuis, zoekend naar steun, 
afleiding, lotgenoten, vriendschap, informatie, verwijzing naar professionele hulp. Het Toon 
Hermans Huis Ede met al zijn bevlogen vrijwilligers zal ook in de toekomst in het Huis en in het 
Ziekenhuis “Gelderse Vallei” haar úiterste beste doen om tegemoet te komen aan de vragen van 
onze gasten. 
 
 
Juni 2013 
Miranda Freriks, directeur. 
 
 
Ten slotte: de financiële verantwoording treft u aan in het financiële jaarverslag 2012 dat als 
bijlage achter dit verslag is gevoegd. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) 

 
Van Stichting Inloophuis Gelderse Vallei 

“Toon Hermans Huis” te Ede 

 
 

ACTIVA 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                            31 december 2012                31 december 2011 

 

                                                                                 €                €                    €     €       
ACTIVA 

 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 
Verbouwing en inrichting  -  11 

      

   

VLOTTENDE ACTIVA  
 

Vorderingen 
Subsidie KWV 6.888  - 

Te declareren subsidie KWV 1.012  - 

Overige vorderingen 43  16 

 _______  _______ 

  7943 16  

 

Liquide middelen 

Rabobank 24.554  27.472 

Kas 36  277 

     

 _______  _______ 

  24.590  27.749 

 

 

 

 

 

  _______  _______ 

 

  32.533  27.776  

                                                                                =======  ======= 
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PASSIVA 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                            31 december 2012                31 december 2011 
 

                                                                                 €                €                    €     €       
 
EIGEN VERMOGEN  19.439  6.400                   

     

 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

Lening   10.000  10.000 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Loonheffing 973  366 

Vooruit ontvangen subsidie 799  10.966 

Overige schulden 1.322  44 

 _______  _______ 

  3.094  11.376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ________  ________ 

 

  32.533  27.776  

                                                                                 =======  ======= 
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RESULTATENOVERZICHT 2012 (2011) 
 

 
Van Stichting Inloophuis Gelderse Vallei 

“Toon Hermans Huis” te Ede 

 
 

 

2012                                         2011 

 

                                                                               €                      €                           €                      € 

 

BATEN  
Subsidies 30.918   

Af: Gerelateerde projectkosten 19.951 

 ______ 

  10.967  - 

Donaties en giften 33.646  16.059 

Overige opbrengsten 1.570  1.034 

Acties minus kosten 2.183  95 

Rente 43  16 

Baten vorige jaren -  2.748 

 _______  _______ 

  37.442  19.952 

  _____  _____ 

Totaal baten  48.409  19.952 

 

LASTEN 
Personeelskosten  27.009  22.440 

Huisvestingskosten 5.340  3.803 

Bestuurs- en secretariaatskosten 2.807  1.769 

Advocaatkosten -  253 

Kosten vrijwilligers 51  64 

Overige kosten 152  - 

Afschrijving vaste activa 11  3.750 

 _______  _______ 

Totaal lasten  35.370  32.079 

  _______  _______ 

 

Netto resultaat  13.039  -/-   12.127 
  =======  ======= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012. 

 

 

ACTIVA 

 

          € 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

 

Vorderingen 

Te ontvangen subsidie KWV. 

Reeds gedeclareerd en in 2013 ontvangen     6.888 

          ==== 

 

Nog te declareren subsidies: 

KWV-reeds gedane uitgaven minus reeds gedeclareerd    1.012 

          ==== 

 

 

 

Liquide middelen 
Rabobank rec.crt         8.426 

Rabobank kleine kas rekening           158 

Rabobank spaarrekening                  15.970 

Kas                36  

          _____  

          

                     24.590 

                                 =====  

   

 

 

 

PASSIVA 

 

 

EIGENVERMOGEN 

 
Kapitaal per 1 januari         6.400 

Bij: Voordelig resultaat boekjaar                 13.039 

          _____ 

 

Kapitaal per 31 december                  19.439 

                    ====== 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 

          € 

 

Vooruit ontvangen subsidie KWF 
Ontvangen         12.850 

Gedane uitgaven        12.051 

          _____ 

 

               799  

          ===== 

 

Overige schulden 
Vakantietoeslag           1.292 

Vuilafvoer                20 

Bankkosten                10 

          _____   

 

            1.322 

          ===== 
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TOELICHTING OP HET RESULTATENOVERZICHT 2012. 

 

 

BATEN 
       €   € 

Subsidies:          

Provincie Gelderland        10.967 

KWV            7.900  

KWF          12.850 

AF: Vooruit(teveel) ontvangen KWF              -        799 

          _____  

           

          30.918 

Kosten projecten: 

KWV         7.900* 

KWF       12.051   19.951 

       ______   ______ 

          

        

          10.967 

          ===== 

*Toegezegde subsidie € 9.500. 
 

 

 

LASTEN 
 

Personeelskosten 

Dit betreft het salaris van de directeur inclusief sociale lasten en pensioenpremie. 

 

Huisvestingskosten 
Huur            5.000 

Diverse kosten                340  

          _____  

              

              5.340 

          ===== 

Bestuurs- en secretariaatskosten 
Kosten telecommunicatie en porto         1.319           

Contributie               200 

Assuranties               527 

Representatiekosten              347 

Overige kosten               414 

 

             2.807 

          ======  

 

 

 

           

 
 


