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Doelstelling
Esperanza heeft als doel: “Een toegankelijke plek voor informatie, ontspanning en
ondersteuning te zijn”. Voor kankerpatiënten en hun naasten.
Visie Esperanza:
Ineens is er kanker en moet men een manier vinden om er mee om te gaan. Ook de naaste
omgeving. De wereld staat stil, op zijn kop en je voelt je in een emotionele rollercoaster. Het
is dan prettig ergens terecht te kunnen voor hulp en ondersteuning die aanvullend is op de
professionele medische en psycho-oncologische zorg, en die kan bijdragen aan de kwaliteit
van leven. Om dit te realiseren biedt Inloophuis Esperanza een ontmoetingsruimte waar
koffie en thee altijd klaar staat. Men kan er terecht voor informatie, activiteiten in een eigen
activiteitenruimte. Ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, beweging, voeding,
zingeving, werk en uiterlijke verzorging.
Esperanza richt zich primair op bezoekers die wonen in Badhoevedorp, Zwanenburg,
Lijnden, de Aker, Sloten en Nieuw Sloten.
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Inleiding
Graag presenteren wij u het jaarverslag 2015 van Inloophuis Esperanza.
Wij kijken terug op een geweldige start bij de opening op 4 februari 2015, wereld kankerdag.
In bijzijn van honderden belangstellenden, vrienden en (sponsor) organisaties werd
Inloophuis Esperanza geopend door drs. Michel Rudolphie, de algemeen directeur van
KWF kankerbestrijding.

Het eerste jaar heeft Inloophuis Esperanza veel nieuwe en positieve ontwikkelingen
gebracht. Inloophuis Esperanza is op alle fronten gegroeid. Het gastenaantal is aanzienlijk
toegenomen. We hebben ons netwerk uitgebreid; vijfentwintigvrijwilligers bieden 3 vrije
inloopdagen en vanuit onze warme huiskamer en keuken hebben we drie ruimtes voor
meerdere vaste activiteiten of steun bij verwerking en verdriet.

Het jaarverslag bevat naast de doelstelling en visie van de Stichting Inloophuis Esperanza,
een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar en een overzicht van de inkomsten
en uitgaven 2015. Tot slot treft u een vooruitblik op 2016 aan.

Wij willen iedereen die het afgelopen jaar mede mogelijk heeft gemaakt heel hartelijk
bedanken.

Namens het bestuur Esperanza,
Riet Verbeek, voorzitter
27 juli 2016
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“Ik had niet

1.Terugblik 2015

gedacht dat een
bezoek aan
Esperanza mij zo
goed zou doen.

1.1 Bestuur

Nu kijk ik uit naar

Na de aanloop van 2014 en de opening in 2015 hebben er enkele wijzigingen

het volgend

plaatsgevonden in het bestuur; Voorzitter Wilco Geesink, penningmeester Edwin van Wier

bezoek”

en lid Mario Beentje droegen in 2015 hun verantwoordelijkheid over aan nieuwe
bestuursleden. Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit Voorzitter Riet Verbeek,
penningmeester Désirée Biermans en bestuurslid Koen Moulijn.

‘Een inloophuis is

1.2 Vrijwilligers

niets voor mij, ik

Al onze activiteiten zijn niet te realiseren zonder de trouwe en belangeloze inzet van onze

heb er weinig

vrijwilligers. Het is hartverwarmend om te zien hoe zij zich telkens weer met passie inzetten

mee” zei ze elke

voor het inloophuis. Inmiddels zijn er 25 vrijwilligers die ons ondersteunen met hun enorme

keer dat ze

inzet. In 2015 hebben 13 vrijwilligers de IPSO basiscursus voor gastheer/gastvrouw met

kwam.

positief resultaat afgerond.

1.3 Communicatie
Eens in de zes tot acht weken komen de vrijwilligers bijeen. De vergadering heeft een
informerend en soms ook meningsvormend karakter.
Verder wordt er extern gecommuniceerd met een digitale nieuwsbrief en een maandelijkse
digitale agenda, deze worden verstuurd naar bezoekers, vrienden en maatschappelijke
organisaties.
Het bestuur komt 6 x per jaar bijeen, of vaker indien nodig.
Inloophuis Esperanza is ook te vinden via de website, facebook en in lokale media.
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1.4 Activiteiten 2015
“De kookworkshop
is ontzettend
gezellig omdat je
met ze allen bezig
bent met één ding,
en met mensen
met en zonder
kanker”

In 2015 zijn er tijdens de inloopdagen en bij de activiteiten ongeveer 323 deelnemers en
bezoekers geweest. De nieuwe ruimte bracht ons meer zichtbaarheid bij het publiek wat tot
uiting kwam in het aantal bezoeken dat vanaf dat moment flink toenam .

De inrichting
De ontmoetingsruimte is ingericht met giften van sponsoren en door giften van sponsoren.
Zo staat er een mooie stamtafel en bank van sponsoren en hebben we bijpassende rode en
oranje stoelen gekocht om het een warme gastvrije sfeer te geven. Een indrukwekkende lijst
van sympathiserende sponsoren hielpen mee om de start te verwezenlijken.

De opening
Op wereld kankerdag 4 februari is Inloophuis Esperanza geopend in bijzijn van ongeveer
250 belangstellenden. Veel vrienden, vrijwilligers en sympathiserende organisaties waren
aanwezig op de nieuwe locatie.
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“je verwacht niet
dat het zo warm en
huiselijk is
hierbinnen”

“Ik heb het hier
toch weer effe fijn”

Inloop
De vrije inloop was in 2015 toegankelijk op 6 dagdelen per week. Tijdens het jaar bezochten
254 gasten de inloop, waarvan 163 anoniem. Er zijn 38 unieke bezoekers, die meerdere
malen Inloophuis Esperanza bezoeken en soms deelnemen aan een activiteit.

Thema-avonden
De thema-avonden centreren zich rond een kanker gerelateerd onderwerp en zijn
voornamelijk informerend. Een of meerdere deskundigen geven informatie en inzicht en in
2015 kwamen 113 bezoekers samen rondom onderwerpen als o.a. borstkanker,
prostaatkanker of mantelzorg.

Schilderen
Gonnie Huissoon geeft 1 x per 14 dagen een workshop schilderen voor bezoekers, groot en
klein. Ongeveer 10 bezoekers namen deel aan deze workshops. Gonnie exposeert ook in
de huiskamer en draagt hiermee bij aan de warme sfeer.

Yoga
De yoga wordt wekelijks aangeboden met een wisselend aantal bezoekers. De les bestaat
uit maximaal zes bezoekers.

Paaseieren verven
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Kookworkshop

Bij elkaar, met elkaar en voor elkaar. De workshops koken bieden een mogelijkheid om met
elkaar iets te doen, elkaar te ontmoeten en elkaars verhalen te delen in de voorbereiding of
tijdens het eten. In 2015 namen 23 bezoekers deel aan de kookworkshops.

Samen met anderen
Oncologische revalidatie is mogelijk onder begeleiding van BACK in SHAPE op dinsdag en
donderdag
Met het Ingeborg Douwes Centrum en de BOS groep wordt de mogelijkheid tot psychooncologische hulp aangeboden
Verwendagen; open dagen waar je innerlijk en uiterlijk verwend wordt als bezoekers.
Iedereen is welkom.
Incidentele uitjes voor bezoekers, gasten of hun kinderen zoals het bezoek naar circus
Acrobatico
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1.5 Sponsoractiviteiten
Wij zijn ongelooflijk gesterkt door de enorme steun van vrijwilligers,
vrienden en organisaties die ons een warm hart toedragen. Naast de
lange lijst van sponsoren kende 2015 ook een aantal mooie
evenementen waar Esperanza direct of mede-beoogd doel van
sponsoring was. We kijken hier met dankbaarheid op terug.



Sterren team RTL7 voetbal tegen Pancratius



Indoor shopping mall



Badhoevedorp Proeft



Goede doelen loop 2015 TCA Marathon Amsterdam



Stratengolftoernooi Badhoevedorp



De Beursvloer, Haarlemmermeer



NLdoet
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2. Financiële verantwoording
Bijgaand presenteren wij de balans en staat van baten en lasten.
Ook hebben wij de begroting van 2016 bijgevoegd.

2.1 Balans
Stichting Esperanza Inloophuis
Sloterweg 22
1171 CR Badhoevedorp

BALANS

Inventarissen

2015

2014

2015

2014

Activa

Activa

Passiva

Passiva

5.297

Kas

31

ING bank
RABO bank
ING spaar

8.158

19.098

63

5.211

12.000

Vorderingen (kortlopend)

2.903

SALDO

28.452
28.452

24.309

24.309

Toelichting:
Het positieve resultaat van € 4.143 zal ten gunste worden gebracht van het eigen vermogen.
De bedragen zijn vermeld in hele euro’s.

.2 Staat van Baten en Lasten
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BATEN 2015

LASTEN 2015

AKTIVITEITEN

AKTIVITEITEN

Benefiet wedstrijd
3.052
Marathon A'dam Goede Doelen Loop 5.528
Badhoevedorp Proeft
3.847
Indoorshopping Mall
480

Benefiet Wedstrijd
Marathon A'dam G-Doelen Loop
Opening Inloophuis
Kosten Fondswervende projecten

1.515
2.686
1.682
545

HUISVESTINGKOSTEN
GIFTEN EN DONATIES
Vrienden donaties maandelijks
Vrienden donaties jaarlijks
Vrienden donaties eenmalig
Lions Haarlemmermeer
Stichting van Bad'dorp voor Bad'dorp
Rotaryclub A'dam Halfweg
Donatie Evert Douwes
Ropa Run
Quist Accountants
Donatie Zorg & Zekerheid
Donatie SGS Fonds
RCOAK RK.Oude Armen Kantoor
Diverse eenmalige donaties 2015

2.905
6.650
2.853
419
3.000
1.000
1.740
4.458
1.000
5.000
10.000
5.000
828

Huur en servicekosten
33.873
Afschrijving inventaris
2.113
Telefoon, internet, admin. kosten
260
ORGANISATIEKOSTEN
Kantoorkosten
Bezoekers- & kantinekosten
Drukwerk & Porti
Promotie materialen

707
576
3.964
1.555

KOSTEN SCHOLING
Training gastvrouwen & heren
Contributies & Abonnementen

3.063
208

OVERIGE KOSTEN
Verzekeringen
Bankkosten
Diversen algemene kosten

TOTAAL INKOMSTEN

57.760

TOTAAL UITGAVEN
POSITIEF SALDO

254
188
428

53.617
4.143
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Toelichting:

In het eerste jaar van haar bestaan is het inloophuis gehuisvest aan de Sloterweg, wat
tevens de grootste kostenpost is € 36.246. Andere grote kosten zijn drukwerk € 3.964 en
promotiematerialen € 1.555. Doordat er minder aan inventaris is uitgegeven dan begroot en
de inkomsten hoger zijn dan verwacht sluit dit boekjaar af met een positief resultaat .
Er is in totaal € 44.853 aan donaties binnen gekomen. Diverse activiteiten hebben totaal
€ 8.160 aan inkomsten opgebracht.
Recapitulatie:
€

%

Donaties

44.853

78

Activiteiten

12.907

22

Totaal:

57.760

100

4.747

8

53.013

92

Baten:

Af: Directe inkoop kosten activiteiten
Netto baten
Lasten:
Activiteiten

6.428

11

Huisvesting

36.246

62

Organisatie

6.802

12

Scholing

3.271

6

870

2

Overige kosten

Totaal
Positief saldo

53.617
4.143
=====

7

Esperanza 2015

Pg. 12

2.3 Begroting van baten en lasten 2016
Bedragen in hele euro’s
BATEN 2016

LASTEN 2016

AKTIVITEITEN
Collecte Oranje Fonds
NL Doet
Amsterdam Marathon
Badhoevedorp Proeft

AKTIVITEITEN
workshops
promotiekosten

250
250
3.200
4.200

CONTRIBUTIE
Eigen bijdrage deelnemers
GIFTEN EN DONATIE
Vrienden donaties maandelijkse
Vrienden donaties jaarlijks
Vrienden donaties eenmalig
Rotaryclub A'dam Halfweg
Ropa Run
St van Badh'dorp v Bad'dorp
Subsidie IPSO kwaliteits project
Waarderingssubsidie Gemeente H'meer
Diverse donaties 2015
Emballagebonnen AH B'dorp
Meerlandenfonds
TOTAAL INKOMEN
Tekort

250

3.900
660
1.000
1.000
6.250
1.000
5.500
5.000
6.000
1.000
400

HUISVESTINGSKOSTEN
huur en servicekosten
Aanschaf inventaris
telefoon en internet

500
500

34.800
200
360

ORGANISATIEKOSTEN
kantoorkosten
bezoekers kosten/thema-avonden
KOSTEN TRAININGEN
training gastvrouw/ gastheer
KWALITEITS PROJECT
promotie film / jaarplannen/
begroting
drukwerk/ advertenties

500
500

2.500

2.000
4.500

39.860
5.660

OVERIGE KOSTEN
verzekeringen
bankkosten
div. algemene kosten

260
200
700

47.520

TOTAAL UITGAVEN

47.520

Toelichting:
De begroting van 2016 wordt met een negatief resultaat van € 5.660 gepresenteerd.
De reden hiervoor zijn diverse eenmalige posten:
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 2015.
De liquide middelen zijn hiervoor voor handen.
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2.4 Vermogensverloop 2015
Eigen vermogen 1-1-2015
Opbrengsten 2015

24.309
4.143
----------

Eigen vermogen 31-12-2015

28.452
=====

2.5 Begroting vermogensverloop 2016
Eigen vermogen 1-1-2016
Begroting 2016 verlies

28.452
5.660
-----------

Eigen vermogen 31-12-2016

22.204
======

Toelichting:
Per 1-1-2016 hebben wij een positief eigen vermogen van € 28.452
Verwacht resultaat conform de begroting 2016 is een verlies van € 5.660
Op 31-12-2016 zal het eigen vermogen hierdoor dalen naar € 22.204

2.6 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 2015 heeft het bestuur
besloten om daarvan voor de jaarrekening 2015 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 klein ANBI.
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3. Speerpunten 2016


Werven van ambassadeurs met maatschappelijke en/of medische zeggingskracht



Versterken bestuur



Nieuwe sponsorevenementen



Training IPSO vrijwilligers



Esperanza Extern, onderzoeken naar haalbaarheid externe activiteiten (bijv
zwemmen) of begeleiding (bijv ziekenhuisbezoek)



Uitbreiden en versterken van netwerken



Zoeken naar nieuwe (goedkopere) locatie voor het inloophuis
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4. Vaststelling jaarrekening door het bestuur.
Het bestuur heeft de jaarrekening over het verslagjaar 2015 in haar vergadering van
27 juli goedgekeurd en vastgesteld.
Bestuur 2015
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Wilko Geesink (afgetreden per 18-09-2015)
(Vice) Voorzitter: Riet Verbeek (aangetreden per 18-09-2015)
Penningmeester: Désirée Biermans
Bestuurslid: Koen Moulijn
Deze bestuursleden voeren hun taak uit op vrijwilliger basis en ontvangen geen enkele
vergoeding voor hun functie.
Badhoevedorp, 27 juli 2016
Ondertekening bestuur:
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Contactinformatie
Riet Verbeek
Voorzitter bestuur

Désirée Biermans
Penningmeester

Koen Moulijn
Bestuurslid

Bedrijfsgegevens
Stichting Inloophuis Esperanza

Sloterweg 22, 1171 CR Badhoevedorp

020-7230522

06-641455510

KvK nummer 60 90 29 81

Bankrekeningnr: NL71INGB0006559337

www.inloophuisesperanza.nl

info@inloophuisesperanza.nl

www.facebook.com/inloophuisbadhoevedorp

