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Beste vrienden, gasten, sponsoren en iedereen die interesse heeft,
Inloophuis De Blauwe Anemoon heeft op 27 september 2011 haar eerste gasten mogen verwelkomen.
Inmiddels zijn we ruim 6 jaar verder en hebben we onze doelstelling ‘het bieden van een
ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten’ in de regio Gorinchem op de kaart gezet.
Wij dragen graag bij aan een wijze waarbij iedereen zijn of haar wensen voor een luisterend oor,
lotgenotencontact, bemoediging, ontspanning, rust én inspiratie in vervulling ziet gaan.
In 2017 hebben wederom meer gasten de weg naar ons Inloophuis gevonden, ruim 10% meer dan
vorig jaar. Het besluit om meer activiteiten te organiseren binnen de bestaande openingstijden heeft
daaraan ook positief bijgedragen.
Onze website geeft iedereen die interesse heeft inzage over onze organisatie, het jaarplan, het
activiteitenaanbod en de cijfers. Onze ambitie is volledige transparantie. Ons jaarplan 2017 heeft een
aantal scherpe doelen opgenomen om onze gasten nog beter tegemoet te kunnen komen.
In 2017 hebben wij wederom de opwaartse lijn kunnen voortzetten, dankzij alle vrijwilligers werkzaam
bij De Blauwe Anemoon, onze gasten waarvan sommigen ons heel trouw zijn en niet te vergeten onze
sponsoren die het financieel of in natura mogelijk hebben gemaakt wederom een mooi jaar te mogen
invullen.
Ons 5-jarig bestaan hebben wij in september 2016 mogen vieren en hierop kijken wij met veel
genoegen terug. In de tussentijd blijven we een gevarieerd en op de wensen van onze gasten
afgestemd activiteitenprogramma aanbieden en met plezier vertrouwde of nieuwe gasten hartelijk
welkom heten in ons Inloophuis.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Inloophuis De Blauwe Anemoon

Adrie van Huuksloot
Voorzitter
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ALLE SPONSOREN HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE!
Wij hebben een aantal (vaste) sponsoren die betrokken zijn bij hun omgeving en een actieve
verbindende rol spelen. Deze sponsoren zijn onmisbaar bij het realiseren van onze organisatie.
De één sponsort in natura en de ander ondersteunt ons financieel. Wij willen deze organisaties en
particulieren ook dit jaar weer heel hartelijk danken! Op onze website ziet u het overzicht van onze
sponsoren.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het investeren in expertise, menskracht, faciliteiten en
netwerken in de lokale omgeving opdat duurzame resultaten ontstaan. Dat gebeurt zéker in ons
Inloophuis. Kanker kan ons allemaal overkomen. Eén op de drie mensen krijgt deze diagnose (bron
KWF). Zonder uw steun kan ons Inloophuis niet bestaan.
Wat kunt u als ondernemer investeren?
MENSEN:
handen uit de mouwen steken (vrijwilligerswerk)
MUNTEN:
geld doneren/sponsoren
MIDDELEN:
aanbieden van zaken in natura
MEDIA:
trekken van aandacht
MASSA:
aandacht trekken van de lokale overheid en bevolking.
Steeds meer bedrijven kiezen voor de koppeling van zakelijke en maatschappelijke belangen. Door
ons te sponsoren levert u een inspirerende bijdrage aan de lokale samenleving. Mensen met een
soms levensbedreigende ziekte en hun naasten hebben de steun van het Inloophuis hard nodig.
Neem contact met ons op via info@deblauweanemoon.nl of via telefoonnummer 0183-820213.
Sponsoren plaatsen wij op onze website. Wanneer een sponsor dat wenst, kunnen wij wellicht een
wederdienst mogelijk maken.
SPONSOREN EN DONATEURS
Iedereen heeft te maken met de huidige economische omstandigheden. Ook wij merken hier het
nodige van. Sponsoring en donaties zijn minder geworden en dat is begrijpelijk.
Toch willen we een beroep op u doen: De Blauwe Anemoon is een goed doel en dichtbij!
Ons Inloophuis is afhankelijk van de steun van bedrijven, fondsen, sponsoren en particulieren.
• U kunt denken aan donaties in natura, zoals bijv. materialen voor onze workshops.
• U kunt ons helpen als bedrijf of particulier: uw gift, hoe groot of klein, is welkom. Uw bedrag
kunt u storten op ons rekeningnummer IBAN NL04Rabo0135634598.
• U kunt zich opgeven als vrijwilliger of activiteitenbegeleider/docent.
• U kunt ook doneren met belastingvoordeel; we hebben een ANBI status, wij informeren u
graag.
• Of misschien organiseert u een wedstrijd, een fair, een verjaardagsfeest een pensionering of
iets dergelijks met als goed doel De Blauwe Anemoon.
• U kunt ons ook een legaat nalaten. Dit is een geldbedrag dat u bij testament nalaat aan een
persoon of in ons geval een stichting (de legataris).
Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor meer informatie.
AANTALLEN GASTEN
In 2017 hebben wij een prima groei in het aantal gasten gerealiseerd. De Blauwe Anemoon heeft ruim
10% meer bezoekers ten opzichte van 2016 mogen verwelkomen!
Een mooi resultaat o.a. dankzij de inspanningen voor een gevarieerd, interessant en ruimer
activiteitenprogramma, vormgegeven door sponsoren, docenten en gastvrouwen. Onze goede naam
trekt met regelmaat nieuwe gasten, die dit jaar wederom de weg naar ons Inloophuis hebben
gevonden.
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Hierbij een overzicht van de gastenaantallen van de afgelopen 5 jaar:

jaar

aantal gasten

gemiddelde

2013

689

57

2014

687

57

2015

852

71

2016

887

74

2017

982

82

Gemiddeld over het hele jaar en alle activiteiten weten 82 gasten ons per maand te vinden. Blijkbaar
voldoen wij aan een vraag.
SAMENSTELLING BESTUUR
Het Bestuur bestaat uit lokale specialisten:
• Adrie van Huuksloot – Voorzitter
Portefeuille: Algemene Zaken
• Arie Moret – Penningmeester
Portefeuille: Financiën/Secretaris
• Margreet Verboom MBA – Lid
Portefeuille: Contacten Gezondheidszorg
• Sanne Gall – Lid
Portefeuille: Gastenzorg/P&O
Voor de functie PR/Communicatie/Sponsoring bestaat helaas al geruime tijd een vacature.
VRIJWILLIGERS
Bijna 50 vrijwilligers, zoals gastvrouwen, coördinatoren, teamleider, docenten en
activiteitenbegeleiders hebben zich in 2017 voor De Blauwe Anemoon ingespannen.
Daar zijn wij enorm trots op, want deze vrijwilligers vormen de bestaansgrond van onze organisatie en
iedere medewerker vervult een functie voor ons die van groot belang is.
Alle bestuursleden, coördinatoren, gastvrouwen en docenten/activiteitenbegeleiders werken
onbezoldigd voor de Stichting.
De gastvrouwen en coördinatoren zijn ook in 2017 weer bijgeschoold aan de hand van een gerichte
training van IPSO met als doel de kwaliteit van leven van onze gasten nog sterker positief te kunnen
beïnvloeden.
Vrijwilligerswerk is belangrijk in de samenleving aangezien het mensen verbindt. Vrijwilligers kunnen
zich met diverse redenen inzetten voor de samenleving en voor ons Inloophuis in het bijzonder, zoals
zich verbonden voelen met onze doelgroep door een persoonlijke ervaring met kanker of die van een
dierbaar persoon, maar ook iets nuttigs doen, iets voor anderen kunnen betekenen, sociale contacten
opdoen, praktijk ervaring vergaren en bijvoorbeeld actief blijven bij een zogenaamde in-between-jobs
situatie.
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ACTIVITEITEN 2017
Gedurende het jaar 2017 hebben wij 240 activiteiten op vaste en gevarieerde dagdelen aangeboden.
Een groter aanbod dan voorgaande jaren met 200 tot 220 activiteiten.
Onze activiteiten vinden overwegend plaats op dinsdagochtend, donderdagochtend en –middag en
vrijdagochtend. Incidenteel op woensdag, avonden gedurende weekdagen en op zaterdag of zondag
zodat de naasten van onze gasten en de werkende gasten ook aanwezig kunnen zijn.
De activiteiten bij De Blauwe Anemoon kunnen worden uiteengezet in de volgende categorieën:
1. Creatief; creatieve workshops in diverse thema’s met verschillende materialen en afgestemd
op het seizoen of feestdag(en). De workshop thee-kenen en schilderen, andere kijk op kunst
workshop, speksteen bewerken en het bloemschikken waren enorm in trek.
2. Ontspanning; yoga, voetreflexmassage, pedicure behandeling, gezichtsbehandeling,
filmmiddag, ontspanningsmassage, indian head massage en klankbeleving.
3. Inspanning; stadswandeling met gids, jeu de boules toernooi, fietstocht door de omgeving
4. Koken; diverse kookworkshops, o.a. gezond koken, koken met pompoen, Italiaanse en
Indonesische kookworkshop, BBQ avond en workshop speculaas en pepernoten bakken.
5. Informatieve bijeenkomsten; deze zijn niet gehouden vanwege het animo hiervoor. Er is
gekozen voor meer lotgenotencontact bijeenkomsten door Inloopochtenden te organiseren
met een open atelier. De diverse boekbesprekingen waren wel in trek.
Naast een aantal terugkerende activiteiten bieden wij ook een aantal bijzondere activiteiten aan, soms
ook op een andere locatie, zoals:
• Zangworkshop
• Rondleiding door diverse musea in de omgeving
• Workshop ‘schrijf je wijs’
• Lunchconcert
Voor deelname aan activiteiten vragen wij een minimale kleine bijdrage van € 2,00 aan onze gasten.
Voor sommige activiteiten vragen wij een eigen bijdrage van € 5,00, € 7,50 of € 10,00. De hoogte van
de bijdrage is afhankelijk van de kosten die een activiteit met zich meebrengt, o.a. door duurder
materiaalgebruik (bijv. massageolie), handdoeken die na gebruik gewassen moeten worden en/of een
1-op-1 (schoonheids)behandeling.
Gasten die regelmatig ons Inloophuis bezoeken kunnen gebruik maken van een strippenkaart, waarbij
de activiteit waaraan is deelgenomen na afloop door de coördinator wordt afgeschreven. De
meerderheid van onze gasten maakt hiervan gebruik. In het geval waarbij deze kosten voor de gast
een belemmering kan vormen om niet meer deel te kunnen nemen aan een activiteit, passen wij een
hardheidsclausule toe.
Uiteraard kunnen onze gasten die er niet voor kiezen om een activiteit te bezoeken ook tijdens onze
openingstijden altijd kosteloos inlopen voor een kop koffie of thee. In 2017 hebben 23 gasten hiervan
gebruik gemaakt.
In 2017 hebben wij opnieuw aandachtig geluisterd naar de opmerkingen en wensen van onze gasten.
Onze gasten waarderen al jaren:
• de prettige en informele sfeer, de gastvrijheid en het sfeervolle huis,
• het lotgenotencontact en
• de activiteiten en wijze waarop deze worden afgestemd op de doelgroep.
De laatste officiële anonieme gasten en vrijwilligers enquête dateert uit 2015 en zal in 2018 wederom
worden afgenomen.
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PROMOTIE VAN DE BLAUWE ANEMOON
De organisatie probeert zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op activiteiten die in de regio
georganiseerd worden en die direct of indirect een relatie hebben met de doelstellingen van de
stichting.
In 2017 is De Blauwe Anemoon onder andere aanwezig geweest op de:
• informatiemarkt van het Albert Schweizer Ziekenhuis in Dordrecht,
• informatiemarkt in het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem,
• café Doodgewoon in Gorinchem en
• mantelzorg dag in het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem.
Om meer lokale bekendheid te genereren is geadverteerd in de plaatselijke krant en zijn er tevens
korte artikelen verschenen in deze kranten, geschreven door de redactie.
Onze activiteitenprogramma’s worden toegezonden aan alle huisartsen, gezondheidscentra,
ziekenhuizen, apotheken en anderen. Nauwe samenwerking vindt plaats met het Oncologie Netwerk
Gorinchem; een 1e lijnsnetwerk met onder andere psychologen, fysiotherapeuten, huid- en
oedeemtherapeuten, voettherapeuten en diëtisten die samenwerken om goede zorg dichtbij het
woonadres te realiseren.
BELEIDSPLAN 2017
U kunt ons Beleidsplan voor 2017 vinden op onze website: www.deblauweanemoon.nl.
Onze doelstellingen zijn gebaseerd op de Business Balanced Scorecard en voor 2017 zijn
speerpunten:
1. Voldoende gelden voor de dekking van de vaste lasten.
2. Toename van het aantal gasten.
We mogen concluderen dat we ons beleid hebben kunnen realiseren.
Daarnaast zijn de Kritische Succes Factoren voor De Blauwe Anemoon in 2017:
1. Een erkende rol in het netwerk van 1e en 2e lijnszorg.
2. Uitstekende sponsorwerving/donateurs/fondsenwervingsactiviteiten.
3. Toenemende naamsbekendheid binnen het gezondheidszorg circuit en daaraan gekoppeld de
gasten.
4. Toename standaardisatie van de interne processen.
Voor 2018 gaan we verder op met beleid.

FINANCIËLE GEGEVENS
Jaarlijks worden de financiële gegevens gecontroleerd door een accountant. Ook de jaarrekening
wordt gepubliceerd op de website.
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