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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Voor Jou, een mooi moment voor mensen met 
kanker. 2014 was het eerste volledige jaar van de stichting. Een intensief jaar, waarin we ons 
goed op de kaart konden zetten en veel plannen konden verwezenlijken. Ook een jaar 
waarin veel nieuwe plannen werden geboren, die in de komende tijd verder uitgewerkt 
kunnen gaan worden.  

Belangrijk in dit alles was het verkrijgen van de ANBI status. 
Hierdoor zijn wij door de belastingdienst erkend als algemeen nut 
beogende instelling en kunnen giften aan ons onder bepaalde 
voorwaarden afgetrokken worden van de belasting. Tevens is deze 
status voor fondsen meestal een vereiste om een aanvraag in te 
kunnen dienen. 
 
Om onze plannen te kunnen verwezenlijken is er financiering nodig. 

Er is dan ook het afgelopen jaar veel energie gestoken in fondsenwerving op diverse 
manieren. In alle opzichten kunnen we zeggen dat we terugkijken op een succesvol jaar. 
Een jaar dat mogelijkheden geeft om te consolideren wat nu is opgezet en van hieruit verder 
te bouwen.  
 
Bij het werk van onze stichting is de inzet van de vele vrijwilligers en de warme 
betrokkenheid van sponsors en donateurs onontbeerlijk. We danken hen dan ook hartelijk 
hiervoor! 
 
In dit jaarverslag laten we alle aspecten van het afgelopen jaar de revue passeren. Uiteraard 
sluiten we af met de financiële verantwoording.  
 

Doelstelling 
 
Op 29 augustus 2013 is de stichting Voor Jou, een mooi moment voor mensen met kanker 
opgericht. Conform de statuten heeft de stichting als doel het (laten) organiseren, uitvoeren 
en faciliteren van projecten op het gebied van verwenzorg/complementaire zorg voor 
mensen met kanker en hun naasten. Tevens het toegankelijk en laagdrempeliger maken van 
de complementaire zorg voor deze doelgroep. En, als laatste, het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk zijn. 
 
De activiteiten, die hieruit voortvloeien, bestaan op dit moment uit het organiseren van 
verwendagen, ontspanningsweekenden en voetmassageprojecten in ziekenhuizen voor 
oncologie patiënten. Tevens zijn de cursus massage voor naasten van mensen met kanker 
en de training “massage en kanker” voor massagetherapeuten ontwikkeld. Om alle 
activiteiten te kunnen uitvoeren ligt een belangrijke focus op het verwerven van financiering 
door middel van fondsenwerving.  

 
Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Monique van der Kooij Voorzitter 
Nelleke van Os  Secretaris 
Jos van Buuren  Penningmeester 
 
De bestuursleden werken onbezoldigd. Vanwege haar activiteiten voor de training “massage 
en kanker” ontvangt de voorzitter sinds juli jl. een vrijwilligersvergoeding van  
€ 1500,- per jaar. 
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Projecten en activiteiten 

Verwendagen 

Zoals ieder jaar werd ook dit jaar weer een grootschalige “Viva la 
donnadag” georganiseerd, waarop met ca 60 vrijwilligers 100 
dames met kanker volledig in de watten werden gelegd. Het 
aanbod bestond uit massages, pedicure, manicure, visagie, 
haarstyling, gezichtsbehandelingen en vele ontspannende 
workshops. Zoals ieder jaar was het een feestje de dames met 
stralende gezichten weer de deur uit te zien gaan. Dit jaar werd 
deze dag qua financiering nog vanuit massagepraktijk Balans in 
Beweging georganiseerd, omdat de aanvraag voor financiering 
al in 2013 was gedaan. In 2015 wordt deze dag voor het eerst 
volledig vanuit de stichting georganiseerd. Omdat de stichting 
Viva la Donna gestopt is, krijgt de dag ook een andere naam, 
namelijk “Be You… tiful”.  

De altijd zeer snel op gang komende stroom van aanmeldingen voor de jaarlijkse verwendag 
en het feit dat we steeds moeten werken met een wachtlijst, geven aan hoe groot de 
behoefte op dit gebied is. In overleg met het OOK centrum is besloten eens uit te proberen 
hoe het zou werken om wat vaker iets op het gebied van verwenzorg te organiseren. Niet 
zozeer zo’n uitgebreide hele dag, dit is qua organisatie en kosten erg intensief, maar een 
zogenaamde “verwendag light”. Hierbij was een wat andere taakverdeling afgesproken met 
de stichting OOK dan bij de jaarlijkse verwendag. Zo zorgden wij vanuit de stichting voor de 
producten, vrijwilligers en de organisatie/planning en de stichting OOK voor de catering, 
aankleding, en overige kosten. 

Op 13 december jl heeft er zo’n middag plaatsgevonden. Vanuit de behoefte van het OOK 
centrum om zich de komende tijd meer te profileren naar naasten van mensen met kanker, 
werd besloten deze middag ook toegankelijk te maken naasten. Iedereen mocht daarom een 
naaste meenemen. Omdat we merken dat er mensen zijn, die al gedurende vele jaren een 
verwendag ergens weten te vinden, hebben we criteria voor deelname aan deze dag 
gesteld. De dag was toegankelijk voor mensen, voor wie de diagnose kanker in de afgelopen 
2 jaar was gesteld of mensen, die palliatief behandeld werden. 

Ook deze middag, die helemaal in kerstsfeer plaatsvond, was een 
succes. Vele bedankjes en enthousiaste verhalen maakten ons 
wederom duidelijk hoe groot de behoefte is van mensen met 
kanker om af en toe eens even te kunnen ontspannen, met 
lotgenoten samen te zijn, en even niets te “moeten”. Te genieten 
van liefdevolle aanraking, verwend te worden en te ontspannen 
geven de gelegenheid op te laden en er weer gesterkt tegenaan te 
gaan. Ook het feit dat naasten nu welkom waren (en ook mannen) 
werd als positief ervaren. 

Naast de grote verwendag voor vrouwen met kanker, die in 2015 
op 30 mei plaats zal vinden, zal in het komende jaar zeker met de 
stichting OOK verder gekeken gaan worden naar de mogelijkheid 
om vaker dergelijke ontspannende middagen te organiseren.  
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Ontspanningsweekenden  

Na een eerste succesvol ontspanningsweekend 
in april 2014 volgde al snel een volgend 
weekend in augustus. Werkten we in april nog 
met het aantal van 10 deelnemers, voor het 
volgend weekend werd dit opgehoogd tot 12. 
Dit zal nu ook zo blijven. 

Ook de eigen bijdrage werd verhoogd van € 
100,- naar € 150,- omdat bleek dat een bedrag 
van € 100,- niet in verhouding stond tot wat er 
allemaal in dit weekend geboden werd. Wel is 
vanuit de stichting de intentie om mensen, die dit echt niet kunnen opbrengen, te 
ondersteunen en in overleg te treden over welke mogelijkheden er zijn. Op deze manier 
willen we er zorg voor dragen dat uiteindelijk iedereen, die dit nodig heeft, van een dergelijk 
weekend kan genieten. 

De weekenden worden gehouden in het prachtige Blooming hotel in Bergen NH en de 
samenwerking met dit hotel verloopt erg plezierig. Er gaan een GZ psychologe mee, die in 
het dagelijks leven werkzaam is bij de Vruchtenburg, en een fysio/oedeemtherapeute. Op de 
zaterdag komen er vrijwillige masseurs om alle deelnemers een heerlijke massage te geven. 
In de ochtend komt er een yogadocente, die gespecialiseerd is in “yoga bij kanker” en die in 
de nabije omgeving woont, een yogales geven. Daarnaast bestaat het programma uit 
mindfulness en massage en kan er gewandeld, gerust en gezwommen worden. De reacties 
zijn zeer positief, de doelgroep is zeer divers (tot nu toe wel alleen vrouwen) en ook in 2015 
zullen er weer twee van dergelijke weekenden georganiseerd worden. 

Voetmassageprojecten 

SFG 

Sinds 2013 worden er in het Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam wekelijks voetmassages 
gegeven aan oncologie patiënten. Na een pilot en een positieve evaluatie is besloten deze 
massage structureel door te laten gaan. Voor 2015 kunnen we vanuit een samenwerking met 
het vriendenfonds van het SFG en een bijdrage vanuit de opbrengst van fondsenwerving 
vanuit onze stichting rekenen op voldoende financiering voor weer een jaar. We zullen er 
echter aan moeten blijven werken om jaarlijks voldoende financiering te realiseren. 

ASZ 

Na een lange voorbereiding is op 5 november jl. 
gestart met het voetmassageproject in het Albert 
Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht. Hier worden 
mensen die chemokuren krijgen op de 
dagbehandeling tijdens hun kuur gemasseerd. 
Wekelijks is er twee dagdelen per week een 
masseur aan het werk. De reactie en de ontvangst 
van de masseurs zijn zeer enthousiast en 
hartverwarmend en er is sprake van een zeer 
goede samenwerking met dit ziekenhuis. Door een 
inbreng vanuit onze stichting vanuit de opbrengst 

van de training “massage en kanker” en een grote donatie vanuit de stichting “kiosken van 
het Albert Schweitzer Ziekenhuis” van € 13.000,- kunnen deze massages heel 2015 gegeven 
worden. Dit betekent wel dat in 2015 zeker gestart zal moeten worden met het zoeken van 
voldoende financiering om dit ook in 2016 te kunnen waarborgen. 
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Algemeen 

De projecten in ziekenhuizen worden uitgevoerd door een geselecteerde groep ervaren en 
opgeleide professionele masseurs en voetreflextherapeuten. Omdat het hier om lange 
periodes van inzet gaat en de continuïteit en professionaliteit gehandhaafd moeten kunnen 
worden kunnen we bij deze projecten niet werken met vrijwilligers. De masseurs krijgen een 
uurtarief van € 35,- betaald. Dit is een bedrag, dat onder de marktprijs ligt maar wel recht 
doet aan de professionaliteit en dat wat er van hen gevraagd wordt aan kennis en kunde. We 
werken desalniettemin met masseurs, die dit echt vanuit passie en bevlogenheid voor de 
doelgroep doen en er ook niet voor terugdeinzen regelmatig als vrijwilliger aan activiteiten 
mee te werken.  

Doordat er in deze projecten sprake is van exploitatiekosten is het lastiger hier fondsen voor 
te vinden. De financiering van deze projecten is dan ook vooral afhankelijk van een goede 
samenwerking met een ziekenhuis en eventueel vriendenfonds, particuliere donaties, 
serviceclubs en de opbrengst van onze training voor masseurs. 

Nu er in twee ziekenhuizen een project loopt, is het streven om in 2015 zeker met 1 nieuw 
ziekenhuis plannen te maken voor een voetmassageproject en met fondsenwerving te 
starten. Tevens zien we dat de masseurs, die onze training doen, allen zeer geïnteresseerd 
zijn om iets dergelijks ook in hun eigen omgeving op te zetten. Wij zullen hen hierin 
ondersteunen en van onze documentatie, projectplannen etc. voorzien. Of we verder als 
stichting in de verdere afwikkeling iets kunnen betekenen op landelijk niveau zal qua 
haalbaarheid nader bekeken moeten worden.  

Massage voor naasten van mensen met kanker 

Ook dit jaar zijn er masseurs bijgekomen die het lesmateriaal van de 
massagecursus voor naasten van mensen met kanker hebben 
aangeschaft. De indruk is dat men nog wat huiverig is in het 
daadwerkelijk neerzetten van dergelijke trainingen in het land. Wel 
worden deze trainingen regelmatig op individuele basis aangeboden. 

Vanuit de stichting Voor Jou heeft er een pilot plaatsgevonden, 
waarbij enkele vrijwilligers van inloophuis de Boei deze training 
hebben gevolgd. Deze werd enthousiast ontvangen en de 
massagetechnieken worden, naar ons is verteld, regelmatig 
toegepast. 

Onze doelstelling is om in het voorjaar van 2015 deze training 
daadwerkelijk aan naasten aan te gaan bieden. Er is ook al een lijst 

met geïnteresseerden. De data en locatie moeten nog worden vastgelegd. 

Vorig jaar lag er een voorstel om de cursus online aan te bieden. Voor dit omvangrijke 
project zijn door externen fondsen benaderd, echter zonder resultaat. Besloten is te stoppen 
met de verdere uitwerking van dit plan. In 2015 zal een hier op lijkend plan uitgewerkt 
worden, waarbij mogelijk een DVD gemaakt zal worden van deze cursus. De verwachting is 
dat realisatie hiervan eenvoudiger zal zijn.  

Boottochtje 

Soms organiseren we onder het mom van “een moment van ontspanning” ook wel eens iets 
anders. Het boottochtje in juli jl. was hier een voorbeeld van. Een groep van zo’n 12 mensen 
met kanker en hun naasten heeft genoten van een ontspannen tochtje over de Bergse en 
Kralingse plas in Rotterdam in de “Prins van Oranje”, een mooie sloep, onder de bezielende 
leiding van kapitein Jos. Gezien het enthousiasme onder de deelnemers zal er komende 
zomer zeker weer een dergelijke activiteit plaatsvinden. 
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Training “Massage en kanker” voor masseurs 

Na een lange tijd van voorbereiding, is uiteindelijk in oktober van dit jaar de eerste training 
“massage en kanker” voor masseurs en massagetherapeuten gestart. Doel van deze training 
is om zoveel mogelijk masseurs bekend te laten worden met wat de ziekte kanker en vooral 
de behandelingen met zich meebrengen. Daarnaast willen we er op deze manier voor 
zorgen dat er steeds meer masseurs komen die op een verantwoorde wijze mensen met 
kanker kunnen ondersteunen met massage.  

Tijdens de training, die 4,5 dag beslaat, wordt les gegeven door ervaren (gast)docenten, 
zoals een verpleegkundig specialist oncologie, een oedeemtherapeute en een GZ 
psychologe met als specialisatie de psycho-oncologie. De training wordt gegeven in het 

schitterende 5 sterren Mainport hotel in 
Rotterdam centrum, dat ons hiervoor ruimte 
sponsort. De opbrengst van deze training gaat 
naar de massageprojecten in de ziekenhuizen. 

De eerste training zat vol en ook de volgende 
training, die in februari 2015 startte, was al snel 
volgeboekt. De eerste groepen masseurs zijn 
ontzettend enthousiast en ook vol goede moed 
om massage bij kanker overal in het land neer te 
gaan zetten. 

 

Fondsenwerving 

Particuliere donateurs 

In 2014 hebben particuliere donateurs gezamenlijk een bedrag van € 1185,36 aan onze 
stichting gedoneerd. Vele donaties zijn eenmalig, maar er zijn ook donateurs, die 
maandelijks of jaarlijks een bijdrage aan de stichting overmaken. We hopen in 2015 meer 
mensen te kunnen enthousiasmeren zich voor langere tijd aan de stichting te “binden” met 
een bijdrage. Vooralsnog zijn wij echter erg blij met dit mooie resultaat in een jaar tijd. In dit 
totaalbedrag is overigens een bedrag opgenomen, dat bijeengebracht is op de crematie van 
een vrouw, die aan een van onze ontspanningsweekenden had deelgenomen. Haar wens 
was dat er gecollecteerd werd voor onze stichting. Een mooi gebaar, waar wij heel blij mee 
zijn. Een van andere deelnemers aan het ontspanningsweekend heeft deelgenomen aan de 
Alkmaar City Run en zich hiervoor laten sponsoren door vrienden en familie. Het bedrag van 
€ 390,- dat dit heeft opgeleverd, werd aan onze stichting gedoneerd. 

Fondsen 

Veel van onze projecten worden gefinancierd door specifieke projectgerichte 
fondsenwerving. De gelden hiervoor zijn geoormerkt en worden in sommige gevallen ook op 
declaratiebasis uitbetaald. 

Een belangrijke sponsor in dit kader is de stichting Roparun. Van hieruit ontvangen wij nu 
jaarlijks een mooie bijdrage voor onze jaarlijkse verwendag en voor de 
ontspanningsweekenden. Niet alleen wordt hiermee steeds de gehele begroting gedekt, ook 
is de tijd tussen aanvraag en toekenning van een ongekende snelheid, zodat we snel kunnen 
doorpakken en kunnen starten met de werving van vrijwilligers en deelnemers. We zijn hier 
de stichting Roparun en alle Roparunners zeer dankbaar voor! 

Ons eerste ontspanningsweekend is verder nog ondersteund door de stichting Physico, door 
welke wij ook nog eens 4 massagetafels konden aanschaffen, die niet alleen voor de 
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weekenden, maar ook voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. Ook konden wij 
tijdens het eerste ontspanningsweekend nog wat extra’s doen voor de deelnemers door een 
onverwachte bijdrage van het Dr. J.C. Vaillant fonds via de stichting Viva la Donna. 

Om in 2014/2015 meerdere verwendagen te kunnen organiseren heeft het Dr. J.C. Vaillant 
fonds tevens een bijdrage van € 2000,- toegekend.  

Overigen 

Enkele kringloopwinkels, die regelmatig hun inkomsten verdelen onder goede doelen, zijn 
aangeschreven. Van de kringloopwinkel in Reeuwijk hebben wij de mooie bijdrage van € 
500,- mogen ontvangen. Van de andere winkels volgt nog bericht over eventuele toekenning. 

Wij zijn aangesloten bij de stichting Geef Gratis. Op deze manier kunnen mensen op een 
eenvoudige wijze doneren en kunnen er ook sponsoracties opgezet worden. Tevens hebben 
wij ons onlangs aangemeld bij de Goededoelshop.nl. Via deze website kunnen mensen 
online aankopen doen en tegelijkertijd gratis doneren aan een van de goede doelen. Onze 
stichting is nu een van de goede doelen, waaraan gedoneerd kan worden. Er wordt, zij het 
nog in beperkte mate, al gebruik van gemaakt. 

Tenslotte hebben we ons aangemeld voor Specsaverssteunt 2015 en zijn wij het doel 
geworden voor het komende jaar van de winkel aan de Lijnbaan te Rotterdam. Dit na een 
periode van een maand, waarin gestemd kon worden. In deze stemperiode hebben we via 
met name de social media onze achterban zeer regelmatig “opgeroepen” om toch vooral 
dagelijks te blijven stemmen. We hebben inmiddels met elkaar kennis gemaakt, in een 
teamoverleg is er uitleg gegeven over onze stichting en onze posters en flyers zijn in de 
winkel te vinden. De opbrengst van deze actie zal pas in 2016 bekend zijn. 

Statiegeldacties 

In maart zijn we op zoek gegaan naar boxen 
om in supermarkten neer te zetten zodat 
mensen hierin hun emballagebonnetjes kunnen 
doneren. Via marktplaats konden we 4 van 
deze boxen overnemen van iemand, die deze 
ooit voor Kika had gebruikt. We hebben ze 
opgeknapt en van een eigen kleurtje voorzien 
en hebben de afgelopen tijd heel veel 
supermarkten benaderd of men een plaatsje 
voor ons had.  

Deze boxen steeds “onder dak” te hebben 
staan blijkt een tijdrovende klus. In de eerste tijd zijn alle boxen steeds ergens gestald, maar 
uiteindelijk raakt het aanbod van supermarkten dat niet al langdurige afspraken met vaste 
goede doelen heeft, enigszins uitgeput. We hopen dan ook op enkele “helpers”, die voor ons 
“de boer opgaan” om de boxen steeds een plekje ergens te geven. 

Desalniettemin hebben de verschillende acties in supermarkten het afgelopen jaar het mooie 
bedrag van € 3773,25 opgeleverd. Op dit moment staat er nog een statiegeldbox voor 
langere tijd in een supermarkt en kunnen we het komende jaar weer in diverse supermarkten 
voor een nieuwe ronde terecht. Dit zal dan ook een welkome bron van inkomsten blijven.  

Sponsorwandeling 

In maart van dit jaar hebben we een sponsorwandeling georganiseerd van zo’n 7,5 km om 
hiermee geld op te halen voor het voetmassageproject in het Sint Franciscus Gasthuis. Meer 
dan 30 mensen liepen mee, genoten van de combinatie van beweging en gezelligheid, 
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hadden geld opgehaald bij familie, vrienden en bekenden en gaven zelf ook gul. Hierdoor 
konden we uiteindelijk het mooie resultaat van € 780,- in de boeken schrijven. Ook in 2015 
zal er zeker een dergelijke wandeling georganiseerd gaan worden. 

Sponsoring in natura 

Voor de jaarlijkse grootschalige verwendag voor vrouwen met kanker mogen we iedere keer 
weer vele sponsoren verwelkomen. Deze leveren producten voor de goodiebags en 
anderszins zoals bijvoorbeeld bloemen, gebak, sap om te schenken, of een korting op de 
lunch. Als bijlage bij dit jaarverslag vindt u een overzicht van alle bedrijven, fondsen en 
organisaties, die onze stichting op enige wijze hebben ondersteund door het belangeloos 
verstrekken van goederen of diensten. Dit nog los van de vele vrijwilligers, die ook veelal een 
eigen praktijk of salon hebben, waar zij in het dagelijks leven werkzaam zijn. 

Enkele belangrijke sponsoren verdienen het onder dit kopje om apart genoemd te worden. 
Dit is allereerst Karin Huiberts van Miks, die ons logo en huisstijl volkomen belangeloos heeft 
ontworpen.  

Daarnaast hebben wij sinds september de beschikking over gratis opslagruimte, iets dat echt 
dringend noodzakelijk begon te worden, door de medewerking van Kubus opslag. En zijn wij 
ontzettend blij dat wij voor onze training voor masseurs gebruik mogen maken van de 
schitterende ruimte in het Mainport Hotel.  

Communicatie en PR 

Om bekendheid te verwerven, deze te behouden en zichtbaar te zijn voor zowel onze 
doelgroep, mogelijke vrijwilligers en sponsors/donateurs is een goede PR van groot belang. 
Dit is iets waar tussen de bedrijven door continu aan gewerkt wordt.  

Website en social media 

 

Reeds vorig jaar was gestart met het opzetten van een (gratis) website onder eigen beheer. 
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt en is in het afgelopen jaar door 12.500 bezoekers 
zo’n 16.000 keer bekeken. Een gratis website kent de nodige beperkingen, die tot nu toe niet 
storend zijn geweest. Op den duur is het zaak te overwegen of een meer professioneel 
opgezette website voordelen oplevert. De vindbaarheid is in het afgelopen jaar afgenomen 
en hier zal de komende tijd aandacht aan besteed moeten worden. 

Op de social media zijn wij goed vertegenwoordigd door middel van een facebookpagina, 
een twitter account én een bedrijfspagina op Linkedin. Met name de facebookpagina wordt 
frequent voorzien van een bericht of update en heeft ondertussen ruim 2000 volgers. Veel 
aanmeldingen voor onze activiteiten zowel van deelnemers als van vrijwilligers verlopen via 
Facebook. Voor de stichting is dit inmiddels een onmisbaar medium geworden. 
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Nieuwsbrief 

In 2014 zijn in totaal 7 nieuwsbrieven verzonden naar een bestand van rond de 450 
mailadressen. Er is sprake van een zeer divers bestand van lezers, zowel geïnteresseerden 
als mensen vanuit de doelgroep als vrijwilligers/behandelaars/masseurs. De nieuwsbrief 
wordt trouw gelezen en we krijgen regelmatig positieve reacties. Ook zien we dat er na het 
versturen van de nieuwsbrief donaties worden gedaan. Het contact met de achterban op 
deze manier onderhouden blijkt derhalve om meerdere redenen belangrijk. 

Logo en huisstijl 

In het afgelopen jaar zijn wij op zoek gegaan naar iemand, die 
voor ons een logo wilde ontwerpen om op deze manier tot een 
professionelere uitstraling te komen. Karin Huiberts van MIKS 
heeft aangeboden volkomen belangeloos niet alleen een logo, 
maar ook onze huisstijl te ontwerpen. Ondertussen hebben we 
van haar hand naast het logo, waar we ontzettend blij mee zijn, 
nieuwe flyers en een banner en zijn er later ook alweer flyers 
ontworpen voor de verwendag in 2015. 

Evenementen 

We hebben de stichting op twee evenementen kunnen promoten. Als eerste stonden wij in 
maart op de infomarkt “kanker, meer dan een diagnose” in het Albert Schweitzer Ziekenhuis 
Dordrecht. Daarnaast waren wij vertegenwoordig op de massage vakbeurs in Hoevelaken. 
Massage-opleidingsinstituut “Imas trainingen” gaf ons de gelegenheid gebruik te maken van 
hun stand om te laten zien wat onze stichting doet en uitleg te geven over onze training 
“massage en kanker”.  

Media aandacht en publicaties 

Onze activiteiten zijn niet allemaal onopgemerkt gebleven. Onze sponsorwandeling is in 
diverse buurtkrantjes geplaatst in Hillegersberg en een statiegeldactie in een Albert Heijn in 
Zwijndrecht heeft in de Kombinatie, een plaatselijke krant aldaar, gestaan. Daarnaast heeft 
er een artikel over massage bij kanker gestaan met informatie over onze stichting in het blad 
van de prostaatkankervereniging. 

De belangrijkste media aandacht ontstond bij de start van het voetmassageproject in het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis. Al voor de start werd er een paginagroot artikel met foto aan 
gewijd in de regionale editie van het Algemeen Dagblad en ook bij de start in november werd 
er nogmaals in een artikel aandacht aan besteed met wederom een foto. Tevens werd er op 
zowel de regionale omroepen van Rijnmond en Dordrecht aandacht aan besteed door het 
maken van een mooie reportage. 

Tenslotte heeft er dankzij de communicatie adviseur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis 
een column over ons project met een oproepje aan bedrijven gestaan in het businessblad 
Drechtsteden.  

Wij zullen zeker het komende jaar regelmatig onze activiteiten onder de aandacht van de 
pers brengen, daar dit erg behulpzaam blijkt bij het bereiken van onze doelgroep en 
mogelijke vrijwilligers.  
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Netwerk 

Vanwege de organisatie van de verwendagen is er een goed contact met het OOK centrum 
Rotterdam. Daarnaast is er contact met het inloophuis de Boei in Rotterdam, meerdere 
ziekenhuizen en de Vruchtenburg in zowel Rotterdam als Leiden. 

Er zijn meerdere masseurs in het land, die onze training voor naasten kunnen aanbieden en 
er komen steeds meer vragen vanuit het land voor advies en informatie over onze projecten, 
met name die in de ziekenhuizen. 

Omdat de ontspanningsweekenden een landelijk bereik hebben, zullen we ons in 2015 
richten op het vergroten van de bekendheid hiervan door een mailing te organiseren naar de 
ziekenhuizen in Nederland. Tot nu toe is dit niet nodig geweest, omdat de weekenden snel 
vol zaten, maar we willen deze nu toch graag breder bekend maken. 

In het komende jaar zullen er op dit gebied ongetwijfeld, los van de contacten met 
ziekenhuizen, nog nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. 

Financiën 

Bij dit jaarverslag vindt u ook de financiële verantwoording over 2014 alsmede de balans. 
Zoals u heeft kunnen lezen is er dit jaar sterk gefocust op het binnenkrijgen van donaties en 
andere vormen van financiering. Ook het komend jaar zullen we hierin moeten blijven 
investeren om een aantal projecten structureel draaiende te houden.  

Veel van onze inkomsten zijn geoormerkt, dat wil zeggen dat ze op projectbasis zijn 
toegekend. Van de overige inkomsten kunnen de lopende kosten van de stichting bekostigd 
worden (PR en administratieve lasten). Daarnaast zal regelmatig bekeken worden of we 
voldoende eigen middelen hebben om in een van de projecten in te zetten. 

Tot slot 

2014 was voor ons een mooi opbouwend jaar met veel nieuwe projecten. Hierbij zijn we in 
contact gekomen met veel enthousiaste mensen en hebben we veel mensen met kanker een 
moment van ontspanning hebben kunnen bieden. We kijken ernaar uit om ons het komende 
jaar nog meer op de kaart te zetten, financiering te vinden voor mooie projecten en vanuit 
contact met onze doelgroep tot meer initiatieven te komen, die aan de behoefte op het 
gebied van verwen-en complementaire zorg voldoen. 

Verdere profilering, werving van fondsen en vaste donateurs, het opzetten en uitvoeren van 
enkele nieuwe projecten en prioritering hiervan, zullen de kernwoorden voor 2015 zijn. 

Wij willen iedereen bedanken, die in welke vorm dan ook heeft bijdragen aan het mogelijk 
maken van waar wij voor staan; mensen met kanker een moment van ontspanning 
bezorgen! Maar ook de deelnemers aan onze activiteiten; dat ze ons het vertrouwen geven 
zich in hun kwetsbaarheid te laten zien en het ook weer doorvertellen aan al die lotgenoten!  

Rotterdam, d.d. 29 juli 2015 

Jos van Buuren, Nelleke van Os, Monique van der Kooij  
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Sponsoring 2014 

Financiële bijdrage 
 
Stichting Roparun  
J.C. Vaillant Fonds 
Physico 
Stichting Kiosken Albert Schweitzer Ziekenhuis 
Stichting Franciscus Vriendenfonds 
Kringloopwinkel Reeuwijk 
 
Diverse diensten  
 
Inntel Hotels Rotterdam Centre 
Mainport hotel Rotterdam  
Miks 
Kubus Self Storage 
Imas Trainingen  
 
Sponsoren specifiek voor verwendag 
 
Weleda      Billy’s Farm 
Lavera       Thermen Holiday 
Just Nuts      Yagua    
Bakkerij de Jong     De Groene Passage Rotterdam 
Bloemenboetiek het Bolletje    Essential Care  
CIRCLE Marketing/reclame B.V.   Happinez 
Vestia       John Keet 
Volatile      Amaizin 
Loffelijk biologische catering    Amanvida 
Zuivelland Lusthofstraat    Rineke Dijkinga 
Healthy People     Botanical Beauty 
Biologisch goed     RS natural cosmetics 
Koekela      Hoeksche chips 
Yogitea      Hail Europe 
S-line products     Badeendjeswinkel/Kadokado 
TOT PR/Jules de Strooper    Rituals 
Magis 010      Mostert en van leeuwen 
Petra van der Laar, haarwerken   Malin & Goetz 
Floris Gifts      Hamam Specials 
Sanoma      Mattisson Healthcare 
Toco Tholin      Bioreine 
Winkelman banketbakkerij 
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Jaarrekening   

 
  

 
  

Inkomsten 
 

Categorie   Bedrag 

ASZ project bijdragen (*1) € 13.000,00  

Cursus massage voor naasten 
  € 385,00  

Diverse opbrengsten 
  € 0,00  

Donaties 
  € 1.965,36  

Ontspanningsweekend 2014-04 bijdragen 
  € 1.450,00  

Ontspanningsweekend 2014-04 
sponsoring 

  
€ 1.250,00  

Ontspanningsweekend 2014-08 bijdragen 
  € 2.275,40  

Ontspanningsweekend 2014-08 
sponsoring 

  
€ 4.155,00  

Ontspanningsweekend 2015-04 bijdragen (*2) € 600,00  

Rente 
  € 1,60  

SFG project bijdragen 
  € 2.150,75  

Statiegeld boxen 
  € 3.773,25  

Training massage en kanker (*3) € 10.697,00  

Verwendagen sponsoring (*4) € 2.500,00  

  
    

Totaal inkomsten 

  
€ 44.203,36  
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Uitgaven 
 

Categorie   Bedrag 

ASZ projectkosten   € 2.142,98  

Bankkosten 
  € 131,60  

Diverse kosten   € 53,05  

Fondsenwerving 
  € 150,52  

Inventaris   € 520,00  

Marktcommunicatie materiaal 
  € 1.031,76  

Ontspanningsweekend 2014-04 credit   € 100,00  

Ontspanningsweekend 2014-04 kosten 
  € 2.650,66  

Ontspanningsweekend 2014-08 credit   € 225,00  

Ontspanningsweekend 2014-08 kosten 
  € 5.040,69  

SFG project kosten   € 3.137,76  

Statiegeld boxen kosten   € 388,28  

Training massage en kanker credit 
  € 570,00  

Training massage en kanker kosten   € 1.644,94  

Verwendag 2014-12 kosten 
  € 692,99  

Verzekeringen   € 63,40  

Vrijwilligersvergoeding (*5) € 750,00  

Totaal uitgaven    
€ 19.293,63  

   

Toelichting: 
  

(*1)  Bestemd voor ASZ project 2015 
  

(*2)  Bestemd voor Ontspanningsweekend 2015-04 

(*3)  Vooruitbetaald voor training 2015-02: € 4.360 

(*4)  Reservering voor Verwendagen 2015: € 1.807 

(*5)  Toe te rekenen aan Training Massage en Kanker 
   

 



 
 
 

15 
 

Balans 

 

 

1 januari 2014 31 december 2014

Activa

Huidige activa:

Contant geld 0,00 0,00

Rabobank rek.  NL70RABO0108 9438 60 1.195,16 3.203,29 

Rabobank rek. NL58RABO03180 5242 51 900,00 23.801,60

Debiteuren 0,00 2.483,00 

Vooraf betaalde onkosten 0,00 0,00

Inventaris 0,00 433,00 

Overige 0,00 0,00

Totaal van huidige activa 2.095,16 29.920,89

Vaste activa

Netto vaste activa 0,00 0,00

Overige activa

Totaal van overige activa 0,00 0,00

Totaal van activa 2.095,16 29.920,89

1 januari 2014 31 december 2014

Verplichtingen en vermogen van stichting Voor Jou

Huidige verplichtingen:

Crediteuren 0,00 641,97

Verplichtingen 2015 ASZ project bijdrage 0,00 13.000,00 

Verplichtingen 2015 Verwendagen 0,00 1.807,00

Verplichtingen 2015 ontspanningsweekend 2015-04 0,00 600,00 

Verplichtingen 2015 Training massage en kanker 2015-02 0,00 4.360,00

Totaal van huidige verplichtingen 0,00 20.408,97

Langetermijnverplichtingen

Totaal van langetermijnverplichtingen 0,00 0,00

Vermogen van Stichting Voor Jou

Investeringskapitaal 0,00 0,00

Herinvesteringen 0,00 

Totaal vermogen van Stichting Voor Jou 0,00 0,00

Totaal van verplichtingen en vermogen van Stichting Voor Jou 0,00 20.408,97

Saldo 2.095,16 9.511,92

Balans


