Jaarverslag Stichting Vechtgenoten
Inleiding
Namens het bestuur van Stichting Vechtgenoten mag ik u het jaarverslag over 2013
presenteren. Een bijzonder jaar want we mochten dit jaar stil staan bij het 5-jarig bestaan
van het Vechtgenotenhuis, inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Naast de
doelstelling, missie en visie van onze Stichting, kunt u in dit jaarverslag de beleidzaken,
activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar lezen. Tot slot worden kort de
speerpunten voor het jaar 2014 benoemd.
Doelstelling
De Stichting heeft als doelstelling:
mensen met kanker en hun naasten (volwassenen en kinderen) en/of die daar mee te
maken hebben (gehad), te ondersteunen bij het optimaal houden van de kwaliteit van hun
leven. Dit realiseert zij door de doelgroep wonend in Overijssel en de wijde omgeving, een
open huis te bieden in het inloophuis. Dat houdt in dat mensen overal vandaan naar het
Vechtgenotenhuis mogen komen.
Het Vechtgenotenhuis wil ondersteuning bieden, met gelegenheid voor lotgenotencontact,
aan de (ex)patiënt met kanker en diens naaste omgeving die kunnen bijdragen tot:
- verbetering van het omgaan met de ziekte en de gevolgen hiervan
- het verhogen van de kwaliteit van sociale relaties en/of het doorbreken van een sociaal
isolement
- bevordering van een positieve verwerking van het ziek zijn (existentiële reorganisatie)
- verlichten en/of oplossen van een door het ziek-zijn ontstane levenscrisis
- hulp bij met de ziekte samenhangende problemen van maatschappelijke aard.
Samenvattend: verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker, exkankerpatiënten en hun naasten.
Missie
Stichting Vechtgenoten wil mensen met kanker en ex- patiënten en hun naasten en laten
ervaren dat zij in een informele en natuurlijke omgeving zichzelf kunnen en mogen zijn.
Daarbij staat de mogelijkheid tot lotgenotencontact centraal.
Visie Stichting Vechtgenoten
Het Inloophuis:
Werkt vanuit de behoefte van de gasten; mensen die met kanker te maken hebben en
hun naasten.
Zij bepalen in hoge mate het aanbod zoals:
- gelegenheid tot ontmoeting en lotgenotencontact
- tijd, aandacht en psychosociale ondersteuning voor beleving en gevolgen van kanker
- informatie, signalering en doorverwijzing
- diverse activiteiten
Bestuurszaken
Dit jaar is een aantal nieuwe bestuursleden toegetreden. Graag presenteren wij u het
voltallige bestuur van Stichting Vechtgenoten:

Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

de heer R. Kuipers
mevrouw G. de Groot
mevrouw E. Hadders
de heer F.J. Bruggeman
de heer A.J. Lagas
de heer E.T. van den Berg
mevrouw E. Aveskamp

Op 15 oktober is de Stichting Vrienden van het Vechtgenotenhuis opgeheven. Hiertoe is
besloten vanwege uniformiteit en een eenduidige uitstraling naar buiten toe. Gelden en
donateurs van Stichting Vrienden van het Vechtgenotenhuis zijn overgegaan naar
Stichting Vechtgenoten.
Per 31 december 2013 is Gerda Bruggeman teruggetreden uit het bestuur van Stichting
Vechtgenoten. Zij blijft als vrijwilliger verbonden bij Stichting Vechtgenoten.
Lustrum
De maand november stond in het teken van het 5-jarig bestaan van het
Vechtgenotenhuis. In diverse kranten is een lustrumartikel verschenen, bezoekers konden
gebruik maken van kortingsacties op activiteiten en op 16 november was er een
drukbezochte lustrum publieksdag. Voor vrijwilligers is een lustrumavond georganiseerd
met een themagerichte voorstelling ‘Landgenoten’.
Bezoekers
Na een jaarlijks toenemend aantal bezoekers sinds de opening in 2008 van het
Vechtgenotenhuis, is het aantal in 2013 wat afgenomen, ca. 20% minder ten opzichte van
vorig jaar = 2155 bezoekers in 2013. Met name in de zomermaanden en het najaar zijn
wat minder bezoekers geteld. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de schildercursus
een tijdlang niet heeft plaatsgevonden vanwege de verbouwing van het atelier; overige
redenen zijn ons niet duidelijk.
In de laatste 2 maanden van het jaar zagen we een aantrekkend bezoekersaantal. De
landelijke publiekscampagne ‘wat doet kanker met jou’ georganiseerd door IPSO en de
lustrumactiviteiten, hebben hieraan bijgedragen.
Activiteiten
Op 20, 21 en 22 september is voor het eerst een kinderkamp georganiseerd voor kinderen
die met kanker te maken hebben in de leeftijd van 8 – 18 jaar.
We kijken terug op een erg geslaagd weekend met veel ruimte voor ontspanning maar
ook gelegenheid om met elkaar te praten.

In 2013 zijn vele, uiteenlopende activiteiten en lezingen georganiseerd dankzij de
inspanning van vrijwilligers, workshopleiders, sprekers en coördinatoren.
Het meedoen aan een activiteit biedt ontspanning en is een laagdrempelige manier voor
lotgenotencontact voor jong en oud.
Een greep uit het activiteitenaanbod: samen koken, samen eten; bloemschikken; mozaïek;
verwenmiddagen met pedicure/schoonheidsspecialiste; Zingen voor je Leven;
Vechtgenoten Kidz Club; Vechtgenoten Jongeren Club; creatieve workshops; yoga;
lezingen en de jaarlijkse Vechtgenotenrit.
Nieuw in het activiteitenrooster zijn de computerworkshop en het breicafé.
In november is het atelier officieel geopend, waarin schilder/keramiekcursussen worden
gegeven aan mensen die te maken hebben met ziekte en verlies.
PR
In het eerste kwartaal 2013 is een nieuwe huisstijl en website gelanceerd, mogelijk
gemaakt door een donatie van KWF. Hiermee is een kwaliteitsslag gemaakt en is de
website toegankelijker en eenvoudiger te beheren.
Het 3-maandelijks activiteitenrooster is opgemaakt in de nieuwe huisstijl en voorzien van
een nieuwe lay-out.
Stichting Vechtgenoten is vertegenwoordigd geweest op diverse informatiemarkten en er
werden lezingen en presentaties over het inloophuis gegeven in allerlei plaatsen.
Daarnaast zijn jaarlijkse publieksdagen georganiseerd, ontvingen we uiteenlopende
groepen en waren we zeer actief via de sociale media.
In dit jaar is een communicatie-advies gemaakt, de wordt de komende tijd verder
uitgewerkt en uitgevoerd.
Vrijwilligers
De stichting Vechtgenoten telde in 2013 tussen de 50 en 60 vrijwilligers, actief in
uiteenlopende functies.
We zijn dankbaar dat we al vele jaren kunnen rekenen op betrokken, actieve en
deskundige vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.
Sponsoren en weldoeners
Onze grote dank gaat uit naar sponsoren, particulieren, organisaties en middenstanders
die ons financieel, met middelen of door het beschikbaar stellen van mensen of op een
andere wijze, steunen.
Financieel
Het Vechtgenotenhuis is zelf geheel verantwoordelijk voor de jaarlijkse exploitatie. Wij
worden niet gesubsidieerd.Giften, donaties en sponsoring door burgers en bedrijven zijn
daarom voor ons heel belangrijk en zeer welkom.
Stichting Vechtgenoten staat in het regionale goede doelenboek genoemd en zijn ANBI
geregistreerd.
Voor onze verantwoording verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag 2013.
Blik vooruit
Ook in 2014 willen we graag lotgenotencontact en ontspanning blijven bieden aan mensen
die met kanker te maken hebben (gehad). We hopen dit met uw steun ook dit jaar weer
mogelijk te kunnen maken.

Onze speerpunten voor 2014 zijn:
• Thema: Kink in de kabel.
• Doelgroepverbreding door activiteiten voor mensen met rouw en verlies.
• Samenwerking koepelorganisatie inloophuizen IPSO - KWF.
• Verder professionaliseren van VGN, kwaliteit en beleid, waarbij de bezoeker centraal
blijft staan.
• Organisatie nieuwe, jaarlijks terugkerende activiteiten in relatie tot projecten; b.v.
kinderkamp, familiedag.
• Ondersteunen, bekendmaken en deelnemen aan Samenloop voor Hoop.
• Naamsbekendheid stimuleren bij de medische sector in ons gebied.

Namens het bestuur Stichting Vechtgenoten,
R. Kuipers, voorzitter.

