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Jaarverslag Stichting Vechtgenoten
Inleiding
Graag presenteren wij u het jaarverslag over 2012 van Stichting Vechtgenoten. Het vierde jaar in het
bestaan van het Vechtgenotenhuis, inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Naast de
doelstelling, missie en visie van onze Stichting, kunt u hierin de beleidzaken en activiteiten van het
afgelopen jaar lezen. Tot slot worden kort de speerpunten van het jaar 2013 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 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, ex-kankerpatiënten 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
Na een eerste stabiele periode met dezelfde bestuurders, heeft er dit jaar 2 keer een bestuurswisseling
plaatsgevonden. In het najaar is Eric van den Berg toegetreden als algemeen bestuurslid. In december zijn
2 bestuursleden vertrokken waardoor er vacatures zijn ontstaan in de functie van PR en communicatie
(was Leon van de Brug) en het secretariaat (was Erna Ekkelkamp). Om het bestuur niet te groot te maken,
is vooralsnog besloten de vacatures niet op te vullen maar deze taken te herverdelen over de zittende
bestuurders.
Naast de mutaties in het bestuur, hebben tijdelijke financieringsmogelijkheden op projectbasis door het KWF
en het IPSO onderzoek naar kwaliteit in inloophuizen, ertoe geleid om het stichtingsbeleid opnieuw onder de
loep te nemen. Mede om voor structurele financiering in aanmerking te komen, is in dat kader een begin
gemaakt met het verder professionaliseren van de stichting wat zich zal voortzetten in 2013.
Aantal bezoekers
Sinds de oprichting van het Vechtgenotenhuis in 2008 zien we een stijgende lijn in het aantal bezoekers.
Deze trend heeft zich ook in 2012 voortgezet; we hebben 2608 gasten mogen verwelkomen, dit is een
stijging van 25% ten opzichte van het jaar daarvoor.
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Kinder- en jeugdactiviteiten
De Vechtgenoten Kidz Club (voor kinderen in de basisschoolleeftijd) en de Vechtgenoten Jongeren Club (12
– 18 jaar) vormen een vast onderdeel in het activiteitenaanbod. In 2012 was er een toename in aantal
deelnemers waaruit blijkt dat we hiermee in de behoefte voorzien.
Hoogtepunt was de onthulling van de luisterbron, het mozaïekproject gemaakt door kinderen en jongeren.

Onthulling luisterbron door burgemeester Ahne en een afvaardiging van de Vechtgenoten Kidz- en Jongerenclub

In juni vond de tweede Vechtgenotenrit plaats, een motorevenement voor kinderen in alle leeftijd die te
maken hebben met kanker. Een grote groep kinderen/jongeren en hun ouders/begeleiders beleefden een
prachtige dag.
Jong volwassenen
In 2012 is begonnen met de voorbereidingen voor activiteiten voor een nieuwe doelgroep; jong
volwassenen. Het betreft de leeftijdsgroep van ca. 18 – 30 jaar. Voor de begeleiding van deze activiteiten
zijn nieuwe vrijwilligers aangetrokken en opgeleid.
Andere activiteiten
Met enorm veel inzet van diverse vrijwilligerscommissies en de coördinatoren zijn het afgelopen jaar ook
talloze andere activiteiten en lezingen georganiseerd. Zij zijn gevarieerd en grotendeels naar wens van de
gasten tot stand gekomen met behulp van workshopsleiders, gastsprekers en professionals.
Zo is in 2012 het koor ‘zingen voor je leven Ommen’ van start gegaan.
PR
Door de coördinatoren en vrijwilligers is veel gedaan om bekendheid te geven aan het Vechtgenotenhuis
door middel van presentaties bij verengingen, clubs, kerken, scholen en anderen die daarvoor belangstelling
hadden. We zagen tegelijkertijd een toename van belangstellenden die op locatie voor een presentatie van
Vechtgenotenhuis kwamen. In 2012 zijn enkele vrijwilligers opgeleid voor het verzorgen van lezingen,
rondleidingen en presentaties geven.
De stichting Vrienden van het Vechtgenotenhuis verzorgt maandelijks een speciale Vechtgenoten rubriek
voor een regionale weekkrant, om speciale acties en projecten van ons onder de aandacht te brengen.
In 2012 deed het Vechtgenotenhuis mee aan meerdere landelijke initiatieven zoals NL Doet, Samenloop
voor Hoop en de Wereldkankerdag. Ook werden publieksdagen georganiseerd en was het
Vechtgenotenhuis te zien op TV in het programma “Nederland helpt”.
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Sociale media
Om meer in te kunnen spelen op de behoefte van onze jongeren zoals berichtgeving van activiteiten en
nieuwtjes via de moderne media, kan het Vechtgenotenhuis sinds 2012 ook gevolgd worden via twitter,
facebook en you tube.
Belangeloze inzet
Voor al onze activiteiten geldt dat dit niet te realiseren zou zijn zonder de belangenloze inzet van
workshopleiders en de gastvrouwen en gastheren van het Vechtgenotenhuis. Wij spreken onze waardering
uit voor de wijze waarop zij hun taken uitvoeren! Daarbij waarderen wij net zoveel de inzet van anderen die
met veel affiniteit op afroep beschikbaar zijn voor het Vechtgenotenhuis.
Vrijwilligers
In 2012 is er nauwelijks verloop geweest in onze groep vrijwilligers, hierdoor was er geen opleiding voor
nieuwe gastvrouwen/-heren nodig. In totaal zijn er 60 vrijwilligers actief in het Vechtgenotenhuis, inclusief
bestuursleden. Vrijwilligers melden zich tot nu toe spontaan aan, voor de functie van gastvrouwen/-heren
kent het Vechtgenotenhuis een kleine wachtlijst. Vanwege de hoge werkdruk, is er in 2012 naast onze
betaalde coördinatoren, een coördinator op vrijwillige basis aangenomen die hen met een vastgesteld
takenpakket ondersteunt. Ook stagiaires weten hun weg te vinden naar het Vechtgenotenhuis; in 2012
waren er 8 studenten die hun stage in het Vechtgenotenhuis tot een goed einde hebben gebracht.
Financieel
Het Vechtgenotenhuis is volledig afhankelijk van giften, sponsoren en donaties en is zelf verantwoordelijk
om de jaarlijkse exploitatie van het Vechtgenotenhuis rond te krijgen. Het verkrijgen van financiële middelen
en donateurs wordt duidelijk moeizamer en vergt veel inspanning van onze sponsor en fondsenwervers om
het voortbestaan te kunnen garanderen. Met de koerswijziging van het KWF om ook inloophuizen te willen
ondersteunen, hopen we onze toekomst iets meer veilig te kunnen stellen.
Stichting Vechtgenoten staat in het regionale goede doelenboek benoemd zodat burgers en bedrijven hen
als goed doel kunnen kiezen om geld of nalatenschappen te doneren.
Onze Stichting is ANBI geregistreerd.
Dank
Fondsen, sponsoren, organisaties, bedrijven en particulieren die op allerlei manieren, zowel in natura als in
geldelijke middelen, bijdragen aan het bestaan van het Vechtgenotenhuis, willen wij zeer bedanken!
Zonder hen zou het inloophuis niet kunnen bestaan.
Tot slot
Ook in 2013 willen we het Vechtgenotenhuis graag blijven openstellen voor iedereen die met kanker te
maken heeft (gehad) en waar mogelijk nieuwe activiteiten opzetten en nieuwe doelgroepen bereiken.
Naast de doelstelling, is de noodzaak van financiën een aspect die ons allen drijft om pro- actief te blijven.
Samen met onze coördinatoren en vrijwilligers zetten wij ons dan ook van harte in om dit te kunnen
realiseren.
Helpt u ons mee?
Namens het bestuur Stichting Vechtgenoten,
R. Kuipers, voorzitter

Speerpunten voor 2013
- Doelgroepuitbreiding door activiteiten voor groep jong volwassenen
- Doelgroepverbreding door activiteiten voor mensen met rouw en verlies
- het organiseren van cursussen waarin schilderen, keramiek, beeldhouwen aan de hand van thematische
onderwerpen aan bod komt
- Samenwerking koepelorganisatie inloophuizen IPSO en KWF
- Verder professionaliseren van VGN, kwaliteit en beleid
- Versterken PR door nieuwe website en huisstijl, gericht op de verschillende doelgroepen
- Organisatie nieuwe activiteiten in relatie tot projecten (b.v kinderkamp, ontwikkeling logeerhuis)
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