Jaarplan 2017
Inleiding
Na het weergeven van missie en visie en organisatievorm volgen de belangrijkste door het
Toon Hermans Huis Ede (THHEde) gestelde doelen voor het jaar 2017 . Eerst worden een
aantal doelstellingen die betrekking hebben op heel het THHEde benoemd. Daarna wordt
op de verschillende organisatieonderdelen ingezoomd.

Grondslagen van het Toon Hermans Huis Ede
Missie
Het Toon Hermans Huis Ede is er voor wie geraakt wordt door kanker. Vanuit de regio
Gelderse Vallei kunnen mensen met kanker, hun gezinsleden en verzorgers hier terecht voor
diverse vormen van ondersteuning. Ons motto is Samen Verder.
Visie
Door het bieden van een plek waar iedereen welkom is, wordt vorm gegeven aan het
concept van een inloophuis. Aan kinderen en volwassenen geraakt door kanker wordt in
huiselijke kring de mogelijkheid geboden voor een gesprek, ondersteuning of
lotgenotencontact. Naar behoefte kunnen activiteiten of thema-avonden worden
bijgewoond. Wij bieden informatie en een brede gastvrijheid binnen de norm van onze
doelstellingen.

Organisatie
De stichting kent een bestuur, een managementteam en coördinatoren voor de vrijwilligers
in het inloophuis, voor Toon Tovenaars en voor de vrijwilligers werkzaam in het Oncologisch
Centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Er zijn vrijwilligers in het moederhuis, voor de
kinderen van Toon Tovenaars en vrijwilligers op het gebied van ondersteuning waarbij te
denken is aan technisch-facilitair, administratie ,bibliotheek, etc.
Het managementteam bestaat uit coördinatoren. Bij de maandelijkse MT vergaderingen zijn
minimaal twee leden van het DB aanwezig. Op deze wijze wordt een goede afstemming,
communicatie, openheid en samenwerking tussen coördinatoren en bestuur gewaarborgd.
DB leden kunnen op deze wijze ook direct support geven en als klankbord fungeren. Het
managementteam is belast met de coördinatie rondom de uitvoering van de dagelijkse
lopende zaken en het maken van beleid. (zie verder MT reglement).
Algemene doelstellingen 2017



Het installeren van een Stichting Vrienden THHEde
Het omvormen van Comité van Aanbeveling naar een Raad van Advies




Het nastreven van een structurele gemeentelijke WMO financiering.
Het werven van kandidaten i.v.m. ontstane vacatures en het creëren van nieuwe
functies

Toon Tovenaars Kinderinloop
Bij Toon Tovenaars Kinderinloop loopt het jaarseizoen van september t/m juni van het jaar
daarop volgend. In de periode juli t/m augustus (schoolvakantie) zijn er bij Toon Tovenaars
geen activiteiten.
De woensdagmiddagen bij Toon Tovenaars worden door steeds meer kinderen bezocht. De
meesten van hen beleven zoveel plezier aan deze middagen, dat ze graag komen en trouwe
bezoekertjes worden. De leeftijdsgroep van de bezoekende kinderen kan per keer variëren
van bijv. 5 jaar – 8 jaar – 10/11 jaar. Van de begeleiding vraagt het werken met een
dergelijke groep kinderen niet alleen pedagogisch inzicht, maar ook een algehele goede
voorbereiding van de middag. Assistentie op de woensdagmiddag is een noodzakelijke wens
vanuit het team van begeleidsters. Echter heeft Toon Tovenaars ook nog steeds te kampen
met een tekort aan geschikte personen, die deze woensdagmiddagen zelfstandig kunnen
begeleiden. Om de kwaliteit te kunnen behouden boven kwantiteit werd in verband met het
tekort aan begeleiding per 1 februari 2016 het aantal woensdagmiddagen van 4x naar 2x
per maand teruggebracht, t.w. op de 1e en 3e woensdag van de maand. Ook in 2017 zal
deze wijze van openstelling blijven behouden.
Het streven blijft om weer terug te kunnen keren naar iedere woensdagmiddag van 13.30
uur tot 15.30 uur open te zijn voor kinderen van 4 tot 13 jaar die geraakt zijn door kanker.
Om dit streven te bereiken zal er op de Vacaturebank van Malkander in Ede een advertentie
geplaatst worden voor zowel vrijwilligers voor de begeleiding als voor vrijwilligers voor het
assisteren op de woensdagmiddagen bij Toon Tovenaars Kinderinloop.
Tevens zal er op genoemde Vacaturebank een advertentie geplaatst worden voor de
vacature van Coördinator bij Toon Tovenaars Kinderinloop. Dit om het werk van de huidige
coördinator te verlichten en t.z.t. het coördinatorschap over te nemen.
In navolging van de afgelopen seizoenen zullen er ook in 2017 een aantal workshops bij Toon
Tovenaars Kinderinloop worden georganiseerd. Deze workshops zijn gepland in de maanden
met 5 woensdagen. Op de 5e woensdag vindt er een creatieve of kunstzinnige activiteit
plaats. Dit om de tijd tussen de 1e en 3e woensdag te verkorten.
Vanaf 14 december 2016 is Toon Tovenaars Kinderinloop gestart met “Schilderen voor 9+”.
Zoals de naam al aangeeft, is deze schildermiddag voor kinderen vanaf 9 jaar. Elke 2e
woensdag van de maand van 13.30 uur tot 15.00 uur kunnen zij zich de basistechniek van de
schilderkunst eigen maken. Als proef zullen het komende seizoen alleen de al bezoekende
kinderen aan deze schildermiddag deelnemen. Op de website zal hiervan daarom nog geen
melding gemaakt worden.

Wanneer er genoeg assistentie van medevrijwilligers is, is het voor het huidige Toon
Tovenaarsteam mogelijk deel te nemen aan beurzen en festivals. Mede om de
naamsbekendheid van Toon Tovenaars Kinderinloop uit te breiden.
Oncologisch Centrum
Al langer bestaan de plannen om de afdeling haemathologie (polikliniek en daarbij de
wachtkamer) naar het radiotherapeutisch centrum te verplaatsen. We hopen dat dat in 2017
verwezenlijkt wordt, want er zijn genoeg vrijwilligers beschikbaar. Eind 2016 is er weer een
nieuwe groep getraind. Er zijn dan drie vrijwilligers per dagdeel nodig. Ook zal er in de loop
van het jaar weer een terugkomdag met de trainer worden georganiseerd. Er is contact met
de zorgmanager van het Oncologisch Centrum en zij houdt ons regelmatig op de hoogte over
de laatste ontwikkelingen. Bram verzorgt het rooster en iedereen is tevreden.
Inloophuis
In 2016 is er veel moeite gedaan om voor het inloophuis een tweede coördinator te vinden.
Helaas is dat tot op heden niet gelukt. De eventuele kandidaten wilden geen ja zeggen,
omdat ze de klus te zwaar of met te veel verantwoordelijkheid vinden. We blijven op diverse
manieren doorgaan met het vinden van een tweede coördinator.
Het daadwerkelijk in gang zetten van intervisie is niet volledig gelukt. In 2017 zullen we
nieuwe pogingen wagen. Ook al blijkt de naamsbekendheid te zijn toegenomen het
afgelopen jaar, toch zijn nog te veel mensen niet bekend met het aanbod van ons inloophuis.
Dus zullen we daar ook in 2017 aandacht aan blijven schenken. We gaan weer meedoen aan
Pure Passie, de Kerstmarkt in Lunteren en de Vlegeldag in Bennekom. En mogelijk dienen
zich nog meer passende activiteiten aan om als THHE aan mee te doen.
In de externe contacten en samenwerking valt op dat we als THHE weinig contacten hebben
met hospices in onze omgeving. In 2016 blijven we aandacht schenken aan contacten en
mogelijke samenwerking met aanpalende stichtingen.
In het gastenbestand valt op dat er vrijwel geen werkende mensen komen binnenlopen. Is
dit omdat we vrijwel alleen overdag open zijn? Het komende jaar zouden we dit nader
kunnen bekijken. Zou een avondopenstelling wenselijk zijn? Zou dit in de behoefte van
werkende mensen voorzien? Door tijdgebrek zijn we hier in 2016 niet aan toegekomen. In
2017 zullen we hier hopelijk wel tijd voor vrij kunnen maken.
Ook thema-avonden moeten weer meer op het programma komen. In februari organiseren
we een thema-avond over het schrijven van je eigen verhaal. En in het voorjaar staat een
thema-avond over Prostaatkanker gepland.
We blijven nadenken over het uitbreiden van onze activiteiten. De in het begin van 2015
gestarte inloop Kleuren voor volwassenen loopt naar volle tevredenheid. Evenals het
maandelijkse Bakkie Troost. Ook de tweede middag schilderen bij Lijn en Kleur voldoet voor
velen.
Bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering coördineert verschillende activiteiten voor het Toon Hermans
Huis Ede en facilliteert de coördinatoren en het bestuur.
Schoonmaak
De schoonmaak wordt twee keer per week, buiten de openingstijden van het Toon Hermans
Huis Ede, uitgevoerd door een vrijwilliger. Voor de vakantieperiode wordt een vervanger
gezocht.
Huismeester
Door het overlijden van één van de huismeesters, is er een vacature ontstaan die in 2017
ingevuld moet worden om continuïteit te waarborgen. Er is nu één huismeester.
Onderhoud gebouw en inventaris
De technische werkzaamheden worden uitgevoerd door een vrijwilliger. BHV'er heeft
toezicht op de controle van de lift, brandblussers en EHBO middelen.
Bibliotheek
De bibliotheek wordt beheerd door een vrijwilliger.
Administratie en secretariaat
- Opstellen agenda en uitwerken notulen MT vergaderingen
-Verzorgen van correspondentie via mail
- Inkoop
- Beheer adressenbestand
- Actualiseren functieomschrijvingen
- Invoeren IPSO Registratie Systeem
- Digitaliseren archief en Dropbox
- Kasbeheer
- Opstellen begroting en invoeren financiële kwartaalrapportage
- Beheer debiteuren en crediteuren
Expositie
Elk kwartaal wordt er een nieuwe expositie gehouden. Deze wordt georganiseerd door een
vrijwilliger.
PR
- Beheer website
- Nieuwsbrief drie keer per jaar
- Beheer drukwerk
- Contacten met media
- Schrijven van persberichten
- Teksten schrijven
- Faciliteren bij infomarkten/open huis t.b.v. naamsbekendheid
Lijn en Kleur
In januari 2017 start een nieuwe docent schilderen op donderdagmiddag. Het
knipkaartsysteem wordt gecontinueerd. De inloop wordt door een docent, tevens vrijwiliger,
verzorgd.
Opleiding
Er is één basiscursus voor gastheren- en vrouwen gepland en een Heidag voor het DB en MT.
Het aantal BHV'ers en EHBO'ers wordt uitgebreid i.v.m. aanschaf AED.
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