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1.0 VOORWOORD 

Op 17-6-2014 is de Stichting Esparanza Inloophuis opgericht. 

Drijvende kracht achter “het huis” is Riet Verbeek. Als kankerpatiënt heeft zij in het 

verleden moeten mee maken dat de nazorg voor (ex)kankerpatiënten, hun familie en 

vrienden in Nederland vaak niet of niet goed wordt uitgevoerd.  

 

Door het hele land zijn er Inloophuizen gerealiseerd met als doel (ex) 

kankerpatiënten een plek te geven waar ze terecht kunnen voor een luisterend oor, 

een kopje koffie, yoga of andere activiteiten.  

 

De grote wens van Riet was om ook een inloophuis in Badhoevedorp te realiseren. 

De voorbereidingen voor het inloophuis begon halverwege 2014. 

Het vele voorwerk leidde tot een, zeer druk bezochte, informatie avond op 23 oktober 

2014 waarop Inloophuis Esperanza werd gepresenteerd. 

 

Om het inloophuis daadwerkelijk van de grond te krijgen is er veel tijd en moeite 

besteed aan het vinden van financiële en materiële steun en uiteraard een 

huisvesting. 

Op 12 November 2014 werd met het tekenen van het huurcontract van de ruimte op 

de 2e etage van Sloterweg 22 de huisvesting van het Inloophuis Esperanza een feit. 

Vanaf begin december 2014 hebben vele vrijwilligers, sponsoren en de Gemeente 

Haarlemmermeer hard gewerkt om het inloophuis in te richten. 

Op 4 februari 2015 vond de feestelijke opening plaats. 

 

1.1 Missie 

 

Inloophuis  Esperanza heeft als missie het bieden van steun aan 

(ex)kankerpatiënten, hun familie en vrienden. 

 

1.2 Activiteiten 

 

Voor de (ex)patiënten organiseren wij diverse projecten zowel op geestelijk als  

lichamelijk gebied. 

Ook voor ontspanning met workshops of gewoon voor een kopje koffie en een 

praatje staan onze deuren wagenwijd open. 

 

Voor ondersteuning op geestelijk gebied werken wij samen met het Ingeborg  

Douwes Centrum. 

Uiteraard krijgen wij ook ondersteuning van KWF Kankerbestrijding. 

 

Ook werken wij intensief samen met het IPSO (brancheorganisatie voor Inloophuizen 

en psycho-oncologische centra in Nederland). 
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Verder is er ruimte voor het krijgen van fysiotherapie en het volgen yogalessen. 

 

Ook worden er diverse workshops gehouden. 

 

Organiseren van lezingen door het IDC en KWF Kankerbestrijding. 

 

Samengevat: Stichting Esperanza Inloophuis wil een steun zijn voor allen die direct 

of indirect met kanker in aanraking komen. 

 

Meer over onze doelstellingen en missie is terug te vinden in ons beleidsplan; 

http://www.inloophuisbadhoevedorp.nl/files/beleidsplanesperanza.pdf. 

 

2.0 Organisatie 

Stichting Esperanza Inloophuis is een non-profit organisatie die volledig draait op 

vrijwilligers. 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. 

Het dagelijkse team wordt gevormd door vele gastvrouwen en gastheren welke 

allemaal de 3 daagse IPSO basis training hebben gevolgd. 

 

Ook het geven van fysiotherapie en yoga alsmede de vele workshops en lezingen 

gebeurt op vrijwillige basis. 

 

2.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat in 2014 uit: 

Voorzitter:  Riet Verbeek 

Penningmeester: Wendy Neufeld later vervangen door Edwin van Wier 

Secretaris: Feliz Coll (afgetreden) later vacant  

Bestuurslid: Huib Lirb ( afgetreden) 

Bestuurslid: Mario Boontje 

Bestuurslid: Koen Moulijn 

Deze bestuursleden voerden hun taak uit op vrijwillige basis en ontvingen geen  

enkele vergoeding voor hun functie. 

 

2.2 Besluitvorming  

De besluiten worden genomen op bestuursvergaderingen waarvan een verslag wordt 

gemaakt. 

Dit verslag worden in de daarop volgende vergaderingen goedgekeurd en 

ondertekende door de voorzitter en de secretaris. 

Ten behoeve van de besluitvorming kan het bestuur ook gebruik maken van email, 

waaraan dezelfde waarde wordt gehecht als een schriftelijke brief. 
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2.3 Bestuursbesluiten  2014 

In 2014 zijn o.a volgende besluiten genomen: 

Oprichting Stichting, 

Formeren van een bestuur, 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel, 

Aanvragen van de ANBI-status, 

Openen van bankrekeningen bij de ING en de Rabobank, 

Ondertekening van het  huurcontract voor Sloterweg 22 , 2e etage ten behoeve van 

de huis vesting van het inloophuis Esperanza. 

 

3.0 Fondsenwerving 

Om alle plannen voor het inloophuis te kunnen realiseren is het bestuur op zoek 

gegaan naar de benodigde financiële middelen. 

Hiervoor is een fondsenwerving campagne opgezet. 

 

Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende groepen. 

1. Eenmalige sponsoren in geld en/of materiaal, 

2. Vaste sponsoren in geld en/of materiaal, 

3. Eenmalig vrienden van Esperanza  in geld en/of materiaal, 

4. Vaste vrienden van Esperanza in geld en/of materiaal, 

5. Aanvraag bijdrage KWF Kankerbestrijding, 

6. Het aanvragen van diverse subsidies,  

7. Het organiseren van diverse activiteiten. 

 

De financiële middelen, die door middel van fondsenwerving zijn ontvangen  

bedroegen in 2014 € 28.733,75 

 

Andere vormen van sponsoring waren in 2014: 

1. Beschikbaar stellen van materiaal o.a.  

              Diverse sanitaire materialen, 

              Televisie, 

              Tegels t.b.v. toiletten, 

              Kozijnen  t.b.v. toiletten. 

2. Het leveren van personeel voor: 

het renoveren van de toiletgroep, 

het schoonmaken van het huis voor de officiële opening. 

 

In response op de flyers hebben zich ook diverse vrienden van het Inloophuis 

aangemeld. 

 

Ook in 2015 zal het bestuur zich blijven inzetten om Inloophuis Esperanza van 

voldoende middelen (menskracht en geld) te voorzien. 
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4.0 Doelstellingen 2015 

2015 zal volledig in het teken staan van de verbouwing en de officiële opening van 

inloophuis Esperanza. 

Na de opening zullen diverse activiteiten gaan plaats vinden voor de bezoekers. 

Het zullen o.a. zijn: 

Workshops, 

Lezingen, 

Praatgroepen, 

Activiteiten met het gezin. 

 

Ook zullen er in 2015 diverse activiteiten plaats vinden om de bekendheid van 

Esperanza te vergroten en fondsen te werven. 

Hierbij wordt gedacht aan: 

Organiseren voetbalwedstrijd tegen RTL 7 sterren team,. 

Deelname aan diverse markten, 

Deelname van een team aan de 8 km loop bij de Marathon van Amsterdam. 

 

5.0 Dankwoord 

Het bestuur van Stichting Esperanza Inloophuis wil iedereen bedanken die het 

mogelijk heeft gemaakt het inloophuis in Badhoevedorp te realiseren. 

Wij danken: 

Onze sponsoren  (http://www.inloophuisbadhoevedorp.nl/sponsoren.php), 

Alle particulieren die financieel of op een andere manier hebben bijgedragen, 

De gemeente Haarlemmermeer, 

KWF Kankerbestrijding, 

De IPSO, 

Iedereen die heeft geholpen met de verbouwing. 

 

Badhoevedorp, 22 juni 2014 

 

Het bestuur van de Stichting Inloophuis Esperanza 

Wilko Geesink, voorzitter 

Riet Verbeek, vicevoorzitter 

Désirée Biermans, penningmeester 

Koen Moulijn, lid 

 

 

 

 

 

http://www.inloophuisbadhoevedorp.nl/sponsoren.php
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6.0 Financiële verantwoording  

 

Bijgaand presenteren wij de balans en staat van baten en lasten. 

Ook hebben wij de begroting van 2015 bijgevoegd. 

 

6.1 Balans 

 

Stichting Esperanza Inloophuis  
Sloterweg 22  
1171 CR Badhoevedorp  
  
  
    
    
BALANS per 31-12-2014 
 
Activa 
 
Liquide middelen 
    
 ING bank 19.098  

  Rabobank  5.211   

  Saldo    24.309 

 
Passiva      
 

Eigen vermogen       

 

Batig saldo 2014               24.309   

            -----------------  

Totaal                 24.309 

             =========  

        

    

Toelichting: 

Het positieve resultaat van € 24.308,61 zal aan het eigen vermogen worden 

toegevoegd. 

Er zijn in 2014 geen grote investeringen gedaan waarop is afgeschreven. 

De bedragen zijn vermeld in hele euro’s 
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6.2 Staat van Baten en Lasten 

 

Stichting Esperanza Inloophuis  
Sloterweg 22  
1171 CR Badhoevedorp  
  
  
    
    
Staat van Baten en lasten  2014 
Bedragen zijn vermeld in hele euro’s 
    
 Omschrijving Lasten Baten 

 Inventaris   889,03   

  Huur / Service kosten onroerendgoed  806,67   

 Kantinekosten  21,86   

  Vrienden donaties maandelijks    193,00 

  Vrienden donaties jaarlijks    120,00 

  
Vrienden donaties eenmalig en subsidies 
van oa.    28.420,75 

           KWF, World of Delights, Rabo bank   

  Bankkosten  12,90   

  Kantoorbenodigdheden  120,05   

  Drukwerk, porti   2.498,63   

  Div baten / lasten   76,00   

  Batig Saldo   24.308,61   

      
    
 

Toelichting: 

Doordat er in het 1e jaar nog weinig is uitgegeven aan de inrichting van het inloophuis 

is er een positief resultaat geboekt van € 24.308,61 

Er is in totaal € 28.733,75 aan donaties binnen gekomen. 

De grootste uitgave posten zijn € 2.498,63 aan drukwerk en ontwerp huisstijl 

De post Inventaris bestaat uit de aankoop van stoelen en tafels 
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6.3 Begroting 2015 

Bedragen in hele euro’s 

 

Lasten   Baten   

ACTIVITEITEN  ACTIVITEITEN  

Workshops 900 Benefiet voetbalwedstrijd 1.500 

Promotiekosten 1.000 Indoor shopping mall 850 

  Amsterdam Marathon 1.000 

HUISVESTINGSKOSTEN  Badhoevedorp culinair 1.200 

Huur en servicekosten 34.800   

Aanschaf inventaris 17.000 CONTRIBUTIE  

Telefoon en internet 660 Eigen bijdrage deelnemers 400 

    

ORGANISATIEKOSTEN  GIFTEN EN DONATIE  

Kantoorkosten 500 
Vrienden donaties 
maandelijkse 3.000 

Bezoekers kosten 600 Vrienden donaties jaarlijks 1.000 

  Vrienden donaties eenmalig 500 

KOSTEN LEIDING 
TRAININGEN  Donatie Zorg en Zekerheid 5.000 

Training gastvrouw/ gastheer 2.500 Donatie SGS fonds 10.000 

  Rotaryclub A'dam Halfweg 1.000 

KWALITEITS PROJECT   Ropa Run 4.500 

promotie film / jaarplannen/ 
begroting/marketing 

 

5.500 
St van Badhoevedorp voor 
Badhoevedorp 3.000 

OVERIGE KOSTEN  
Subsidie IPSO 
kwaliteitsproject  

verzekeringen 300 Diverse donaties 2015 5.500 

bankkosten 120             

div. algemene kosten 500             

    

OVERIGE KOSTEN    

verzekeringen 300   

  Sub-totaal inkomsten 44.450 

  Exploitatietekort 2015 18.830 

TOTAAL  63.280 TOTAAL 63.280 

 

Toelichting: 

De begroting van 2015 heeft een negatief resultaat van € 18.380. 

De reden hiervoor zijn de onderstaande investeringen:: 

Aanschaf inventaris, 

Training gastvrouwen/ gastheren door Wiek Luza (trainer via IPSO) 

Promotiefilm/ jaarplannen/ begroting marketing. 

Het negatieve begrote resultaat kan worden opgevangen door het positief eigen 

vermogen uit 2014. 

De liquide middelen zijn hiervoor voor handen. 
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6.4 Begroting vermogensverloop 2015 

 

Eigen vermogen 1-1-2015     24309 

Verlies conform begroting 2015   (18830) 

                                                                                                  ---------- 

Eigen vermogen 31-12-2015      5779 

 

 

Toelichting: 

Per 1-1-2015 hebben wij een positief eigen vermogen van  € 24.309,00. 

Verwacht resultaat conform de begroting 2015 is een verlies van € 18.830,00 

Op 31-12-2015 zal het eigen vermogen hierdoor dalen naar € 5.779,00 

 

7. Deskundigen onderzoek en verklaring 

 

Op grond van de statuten heeft het bestuur de mogelijkheid om de jaarrekening te 

laten onderzoeken door een deskundige en daarbij een verklaring te vragen van de 

onderzoek bevindingen. 

Gezien de beperkte omvang van de activiteiten in het oprichtingsjaar 2014 heeft het 

bestuur besloten om daarvan voor de jaarrekening 2014 geen gebruik van te maken. 

Voor de jaarrekeningen van de volgende jaren zal de keuze jaarlijks worden 

gemaakt. 

 

Verder heeft het bestuur gebruik gemaakt van de toegestane  eenvoudige 

verslaggeving voor een kleine ANBI.  

 

8. Vaststelling jaarrekening door het bestuur. 

Het bestuur heeft de jaarrekening over het verslagjaar 2014 in haar vergadering van 

22 juni 2015 goedgekeurd en vastgesteld. 

 

9. Bestuur 2015 

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: Wilko Geesink 

Vicevoorzitter: Riet Verbeek 

Penningmeester: Désirée Biermans 

Bestuurslid: Koen Moulijn 

De bestuursleden voeren hun taak uit op vrijwillige basis en ontvangen geen enkele 

vergoeding voor hun functie. 

Badhoevedorp, 22 juni 2015. 

 

Ondertekening . namens het bestuur van de Stichting Inloophuis Esperanza 

Wilko Geesink, voorzitter 

 



11 
 

 

  


