JAARVERSLAG 2014
INLEIDING
Het jaar 2014 was een jaar waarin het Toon Hermans Huis Ede duidelijk meer
naamsbekendheid kreeg.Dat is met name te zien aan de cijfers in het onderstaande
overzicht. Meer gasten wisten de weg naar het Toon Hermans Huis te vinden.De
activiteiten en thema-avonden werden over het algemeen goed bezocht. Ook was er
voldoende belangstelling voor de diverse cursussen. Het feit dat er weinig verloop is
onder de vrijwilligers stemt tot tevredenheid.
Naast onderstaande feiten kan er ook nog op de volgende voor het Toon Hermans
Huis in 2014 belangrijke gebeurtenissen gewezen worden:
 De opening van het Oncologisch Centrum. Er heeft in november een evaluatie
plaatsgevonden , waaruit bleek dat zowel de gasten als het medisch personeel
de aanwezigheid van gastvrouwen en – heren in het ziekenhuis bijzonder
waardeert.
 In de loop van het jaar 2014 werd door kinderen steeds beter de weg naar Toon
Tovenaars gevonden.
 In oktober werd door het Toon Hermans Huis ondersteuning verleent bij het
organiseren van een boottocht t.b.v. kankerpatienten te Wageningen.

OVERZICHT RESULTATEN EN ACTIVITEITEN 2014 TOON HERMANS HUIS

Gastvrouwen en gastheren/vrijwilligers
Per 01/01/14 waren er 6 coördinatoren; Regien de Bruyn en Paulien van Veldhuizen
voor het THHE, Marion Schimmel en Mieke Landesbergen voor het Oncologisch
Centrum in ZGV en Lily Prummel en Antoinette Hendriks voor Toon Tovenaars . Na
7 januari is Jaap v. Veldhuisen benoemd tot coördinator bedrijfsvoering.

Per 07/11/14 is John Hermeling als coördinator erbij gekomen om per 31/12/14
Mieke Landesbergen te vervangen. Per 31 december 2014 is Jaap v. Veldhuisen
gestopt als coördinator bedrijfsvoering.

Per 01/02/14 en 01/09/14 hebben respectievelijk Eveline Ruitenberg en Sonja
Dealmans hun medewerking als begeleidster op de woensdagmiddag-Kinderinloop
van TT beëindigd.
Paul van de Kerkhof is na de Open Dag van 01/02/2014 de TT-geledingen komen
versterken als vrijwilliger en auteur van het toneelstuk “Tellen tot Tien”, dat in 2015
opgevoerd zal gaan worden voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Per september 2014 verleent Georgine de Bont haar medewerking bij het tot stand
komen van “Tellen tot Tien” bij TT.

Totaal aantal coördinatoren is per 31/12/14

6

Gastvrouwen en heren THHE

18 waarvan 2 z.n. oproepbaar

Gastvrouwen THHE op onc.chirurgie B2
ook in het THH)

5 (deze gastvrouwen werken

Gastvrouwen en heren Onc.centrum ZGV
ook in het THH)

49 (een aantal van hen werkt
2 (Eveline + Sonja):

Begeleiding TT
01/01/14 tot 01/02/14

2 (Sonja + beurtelings Antoinette
en Lily)):
01/02/14 tot
01/09/14
2 (Antoinette + Lily): 01/09/14 tot
31/12/14

Vrijwilligers THHE

10

Bestuursvergaderingen
Het bestuur (DB) heeft maandelijks vergaderd. Het AB is elk kwartaal bijeen
geweest.

Management Team (MT)
Per 1/1/14 bestond het MT uit de 6 coördinatoren en 2 leden van het DB.
Het MT komt 1x per maand bij elkaar, waarbij er genotuleerd wordt door Mariet v.
Pol.
In 2014 is er 11x vergaderd.

PR-commissie
De PR-commissie heeft totaal 9x vergaderd.
Ida Radstaat is per 1/1/14 bij de PR-commissie gekomen
Per 01/01/2014 bestaat de commissie uit 5 leden; Cora Leijdens, Ester Wormgoor,
Mieke Landesbergen, Ida Radstaat en Paulien van Veldhuizen met als vaste notulist
Mariet v. Pol.
Per 17/06/2014 is Lily Prummel als afgevaardigde van TT tot de PR-commissie
toegetreden.
Per 11/11/14 is John Hermeling bij de PR-commissie begonnen als afgevaardigde van
het OC omdat Mieke Landesbergen per 31/12/14 stopt.

Nieuwsbrief 2014
Is 3x verstuurd (in januari, mei en september)

Aantal gasten in THHE over heel 2014
Geteld
154
(hierbij zijn diverse gasten meerdere keren geweest; zijn dus per bezoek geteld)
Kindermiddag (hierbij zijn diverse kinderen meerdere keren geweest
en zijn dus per bezoek geteld)

54

Begeleiders van bezoekende kinderen (hierbij de zelfde beg. meerdere keren geteld)
30

Bakkie Troost (gestart 2 februari 2014)

21

Aantal bezoekers THHE over heel 2014
Geteld

163

Gastvrouwen en heren/vrijwilligers die “zo maar” kwamen (incl kerstdiner)

441

maar excl.:
schildersclub(discutabel of dit gasten of bezoekers zijn)

313

Yoga deelnemers over gehele jaar (zelfde mensen zijn diverse malen geweest) 210
Mindfulness + Open avond
Ontdekkend schrijven basis

idem

22

(4 cursisten x 5 avonden)

Thema-avonden

20
132

bezoekers activiteiten binnen het THHE
Koorrepetities Zingen voor je leven

231
262
–-----------

------- +
2053

Totaal aantal bezoekers/gasten

Uiteraard zijn de gastvrouwen/heren die dienst hadden op een bepaalde dag niet
meegerekend. Ook zijn Regien, Mariet en Paulien niet meegeteld. Hans Wolven is
niet meegerekend op de dagen dat hij les gaf. De mensen van het MT en de
bestuursleden zijn niet meegeteld . De diverse sollicitanten zijn niet meegerekend.
Wel zijn de PR-leden in het aantal gasten-vrijwilligers meegeteld.

Gegeven cursus binnen het THHE
basiscursus Ontdekkend schrijven

07/01---14/1---21/1---28/1---4/2

Yoga (2 groepen)
05/02---12/03

22/01---29/01---05/02---12/02---19/2---26/02---

Yoga ( 2 groepen)
21/05---28/05

02/04---09/04---16/04---23/04---07/05---14/05---

Yoga groep en Tai Chi groep
--05/11---12/11

17/09---24/09---31/09---08/10---15/10---29/10-

Combiles Yoga/Tai Chi (1 groep)
2015

19/11---26/11---03/12---10/12--17/12 en rest in

Mindfulness (Open Avond)

02/10/14

Mindfulness cursus

10/10---24/10---07/11---21/11

Scholing nieuwe gastvrouwen/heren
Scholing 1 10/02---24/02---10/3
Scholing 2 12/09—26/09---17/10
Diverse evaluatiemomenten en inloopmomenten nieuwe gastvrouwen/heren ZGV

Cursus Intervisie
22/09---27/10--17/11

Vergaderingen gastvrouwen en heren/vrijwilligers
13/03/14

Gastvrouwen/heren

19/06/14

Gastvrouwen/heren en vrijwilligers

01/09/14

Gastvrouwen/heren

Diverse kleine overleggen/vergaderingen van div. werkgroepen
Bij TT januari t/m augustus 2014 (met uitzondering van de schoolvakantie-

periode):
1x per week overleg tussen beide coördinatoren
Om de 6 weken overleg tussen coördinatoren en begeleidsters
Bij TT vanaf oktober 2014:
Om de 14 dagen overleg + oefenen “Tellen tot Tien” i.v.m. uitvoering op 7
februari 2015.

Thema-avonden
26/03/14

Angst bij kanker

51 bezoekers

06/05/14

Darmkanker

29 bezoekers

11/09/14

Fitter na kanker

25/09/14

Radiotherapie

03/11/14

Angst bij kanker

2 bezoekers
20 bezoekers
30 bezoekers

Activiteiten binnen het THHE
30/01/14

Ingebruikname lift door Wil Stolk

01/02/14

Open Dag

4 bezoekers

91 volwassenen
9 kinderen

06/02/14

workshop Hans (niet doorgegaan, geen aanmeldingen)

11/02/14

workshop Ria (niet doorgegaan, geen aanmeldingen)

26/02/14

officiële opening lift

01/04/14

workshop Pasen

23/04/14

beeldopnames voor veiling Reehorst 4 bezoekers

12/05/14

overhandiging cheque Roparun

12/05/14

beeldopnames voor Reehorst

16 bezoekers
15 bezoekers

20 bezoekers
2 bezoekers

20/05/14

workshop Hans W.

4 bezoekers

27/05/14

workshop bedelarmband (niet doorgegaan, geen aanmeldingen)

23/06/14

workshop Afrikaanse kralen

23/06/14

workshop egeltje v. fietsbanden

04/07/14

afscheid Hilly/Ton

28/10/14

workshop voederkrans

8 bezoekers

29/11/14

workshop Toon Tovenaars

(Is niet doorgegaan)

24/11/14

workshop Afrikaanse kralen

8 bezoekers

25/11/14

tv beelden gemaakt Ede tv

2 bezoekers

09/12/14

workshop Kerstkrans

15 bezoekers

7 bezoekers
8 bezoekers

20 bezoekers

18/12/14
kerstviering gastvrouwen/vrijw.
meegeteld bij bezoekers)

61 collega's (niet

Verhuur vergaderruimten/verstuurde nota's
13/01/14

De Zonnebloem

€ 42,50

23/01/14

Pall.netwerk

25,00

23/01/14

Pat.ver. Klankbord

25,00

17/03/14

Hematon pat.ver.

35,00

19/03/14

de Zonnebloem

27/03/14

Klankbordgroep

22/05/14

Stichting Klankbord

02/06/14

De Zonnebloem

31/07/14

Stichting Klankbord

08/09/14

Hematon pat.ver.

40,00

10/09/14

De Zonnebloem

42,50 incl. beamer

18/09/14

Pall. Netwerk

incl. beamer

42,50 incl. beamer
25,00
25,00
42,50 incl. beamer
25,00

30,00

10/11/14

De Zonnebloem

42,50 incl. beamer

17/11/14

Hematon pat. Ver.

40,00

25/11/14

Dandelion

40,00

27/11/14

Stichting Klankbord

09/12/14

Dandelion

25,00
40,00

activiteiten buiten het THHE
29/01/14

uitdelen rozen in OC en Ede voor promotie Open Dag

23/08/14

Korenfestival (medegeorganiseerd door Stichting Heideweek)

30/10/14

Etentje voor alle vrijwilligers georganiseerd door Hans Wolven

activiteiten buiten het THHE en georganiseerd door derden
Gehele jaar door diverse optredens van ons koor Zingen voor je leven.
11/02/14
Cinemec te Ede

Deelname door coördinatoren TT aan de “Beursvloer Ede” in

25/03/14
Gezin.

Bezoek + praatje door coördinatoren aan Centrum voor Jeugd &

07?04/14

TT-coordinator: deelname aan cursus “Brainstormen/Creatief
denken”,
georganiseerd door de Medewerker.

13/05/14

Op infomarkt Hematon gestaan

20/05/14
Bezoek aan Basisschool “Panta Rhei”, Ede + praatje tijdens
Collegevergadering.
door TT-coordinator.
21/05/14

TT-coordinator + vrijwilligster: deelname aan de trainingsavond

“Kinderen en
rouw”, gehouden in ZGV
28/05/14

Veiling/preuvenement Reehorst met tonen promofilm

nacht van 8 op 9 juni
19/06/14
1760,00

pannenkoeken bakken bij brandweerkazerne (Roparun)

opening pand Domicilie makelaars met overhandiging cheque €

In zomermaanden diverse collectes gehouden door Emmauskerk Ede en van
opbrengst laptop en printer gekocht
07/14

Start “mijn Tafel”

23/08/14

Korenfestival

30/08/14

deelname met 2 stands aan festival Pure Passie

11/10/14

deelname aan VADA Wageningen

15/10/14

deelname aan Banenmarkt gemeente huis Ede

25/10/14
in ZGV

deelname aan Verwendag van Borstkankerver. Ede/Wageningen

01/11/14

Open Dag Monuta/Yarden

01/11/14

Koren Dag van Zingen voor je leven in Jaarsbeurs Utrecht

12/14

Collectebus staat (semi)permanent bij de Restore Ede

15/12/14 – 21/12/14

Elke dag/elk uur uitzending promofilm THH op Ede tv

Exposities binnen het THHE
tot half februari 2014 Anja Winkel
tot half mei 2014 Hans Wolven en cursisten
tot half augustus 2014 Leny Dillon
tot half november Jantina Boelens
tot half februari '15

hr. Vierbergen

Losse activiteiten/werkzaamheden/geheugensteuntjes en activiteiten waar geen
aantallen bezoekers bekend van zijn

Gehele jaar kleding inzameling Reshare totaal 1965 kg opgehaald à € 0,25 p/kg
Diverse bijeenkomsten Werkgroep Open Dag 2014
Diverse sollicitatiegesprekken door THH en OC
Diverse overleggen met Stichting Heideweek over Korenfestival
Gesprekken en overleggen door TT:
Diverse kennismakingsgesprekken met belangstellende vrijwilligers voor
begeleiding TT Kinderinloop op de woensdagmiddag, alsmede gesprekken met
begeleidsters, die hun medewerking bij TT opzeggen.
Gesprekken met belangstellenden voor het opzetten workshops voor kinderen
bij TT.
Gesprekken met medewerkers van bedrijven, waarmee op de “Beursvloer Ede”
een match is
gemaakt.
Meerdere overleg-bijeenkomsten met Betty v.d. Bunt (“Communicatie Power”)
voor het helpen opzetten van een nieuwe website voor TT. Dit n.a.v. de
gemaakte match op de “Beursvloer Ede” d.d. 11/02/2014. Achteraf bleek deze
match niet nodig te zijn geweest, daar de PR-medewerkster, Ester Wormgoor,
de aangewezen persoon is, die dit soort zaken in haar werkportefeuille heeft.
Door communicatie-misverstanden waren de beide TT-coordinatoren hiervan
helaas niet /niet goed op de hoogte. Om dit misverstand recht te zetten en
tevens hun verontschuldigingen aan te bieden hebben de beide TTcoordinatoren Ester uitgenodigd voor een gesprek, waar ook Betty v.d. Bunt bij
aanwezig was. In dit gesprek (welke op een plezierige manier verliep) werd
afgesproken, dat Betty v.d. Bunt de site zou opmaken en dat deze pas na en met
goedkeuring van Ester geplaatst zou worden. In de toekomst is Ester, degene
die de TT-site beheert. Wijzigingen en aanvullingen zullen door Ester op
verzoek van de coördinatoren van TT worden aangebracht .
Met Mariek Groot m.b.t. subsidieaanvraag bij KWF voor “Tellen tot Tien”.
Deze subsidieaanvraag is niet toegestaan.

Door subsidie ontvangen: achterwand met logo/2 banners met
logo/folderrekken/fototoestel

November 2014
tot tien”

Subsidie aangevraagd bij IPSO door Toon Tovenaars voor “Tellen

December 2014

Aanschaf van geluids- en belichtings apparatuur t.b.v. opvoering
“Tellen tot Tien” met schenking van Roparun 2014

25/01/14

Nieuwe stickers op ramen/deuren i.v.m. nieuw logo

29/01/14
300 rozen voor Open Dag klaargemaakt om die dag rond te delen
in ZGV en in het
dorp aan voorbijgangers
02/02/14

1e keer Bakkie Troost op zondag (bedacht door Ida Radstaat)

07/04/14

Start schoonmaakbedrijf HABU in THH

06/10/14
workshop 19/11

Brief naar basisscholen Ede gegaan; promotie TT en aankondiging

Managementteam en DB THHEde
Mei 2015

