Jaarverslag Stichting Vechtgenoten
Inleiding
In dit verslag over het jaar 2014 hebben wij de belangrijkste zaken en ontwikkelingen van
Stichting Vechtgenoten voor u op een rij gezet. Een jaar waarin het Vechtgenotenhuis,
ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten, weer nieuwe activiteiten heeft
ontwikkeld voor bestaande en nieuwe gasten. Bezoekers, jong en oud, uit een brede regio
weten de weg naar het Vechtgenotenhuis te vinden. Aan het eind van het verslag blikken
we alvast vooruit naar het nieuwe jaar.
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
In 2014 is de samenwerking met de koepelorganisatie inloophuizen IPSO verder versterkt.
Het Vechtgenotenhuis heeft deelgenomen aan een meerdaagse training
Slagkrachtversterking en Inkomstenwerving dat door IPSO is georganiseerd. Door een

subsidie publieksacties konden een aantal acties worden gerealiseerd om meer
bekendheid in de regio te krijgen en om nieuwe mensen kennis te laten maken met het
Vechtgenotenhuis.
Doelgroepverbreding heeft vorm gekregen door onder meer het organiseren van een
inspiratieavond voor mantelzorgers tezamen met de Hospicegroep Vechtzathe en de
Saxenburghgroep. Aan de cursussen in het atelier Vechtgenotenhuis kan deelgenomen
worden door mensen die te maken hebben met ziekte en verlies.
Voor jong volwassenen in de leeftijd 18 – 30 jaar is Café All Inclusive van start gegaan.
Het bestuur van de Stichting Vechtgenoten bestaat uit:
Voorzitter:
de heer R kuipers
Vice- voorzitter
mevrouw G. de Groot
Secretaris
mevrouw E.F. Hadders
Penningmeester
de heer F.J. Bruggeman
Leden
de heer A.J. Lagas
de heer E.T. van den Berg
Mevrouw E. Aveskamp heeft zich in november teruggetrokken uit het bestuur wegens te
drukke werkzaamheden. Wij gaan op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Bezoekers
Het aantal bezoeken kende in 2014 een stijging van 17% ten opzichte van 2013
(2532 bezoeken in 2014 ten opzichte van 2155 bezoeken in 2013). Dit heeft vooral te
maken met een aantal grotere activiteiten en evenementen die in 2014 hebben
plaatsgevonden.
Activiteiten
Voor jong en oud biedt het Vechtgenotenhuis activiteiten aan. Door het ondernemen van
een gezamenlijke activiteit vindt lotgenotencontact op een ongedwongen manier plaats en
komen gesprekken gemakkelijk(er) op gang. We zijn dankbaar dat er vrijwilligers,
workshopleiders, sprekers en coördinatoren zijn die ieder kwartaal een afwisselend
programma mogelijk maken. Naast terugkerende activiteiten zoals mozaïek, yoga, koken,
lezingen en het koor “Zingen voor je leven”, zijn er ieder kwartaal ook diverse nieuwe
activiteiten.
Op 27 mei is een modeshow lingerie en badmode georganiseerd, ook voor
prothesedragers. Op deze dag mochten we nieuwe gasten verwelkomen, afkomstig uit
een brede regio.
De Vechtgenotenrit in het voorjaar (motortocht met zijspannen en trikes) is intussen een
begrip geworden.
Op 23 augustus vond een familiedag plaats met als thema ‘Kink in de kabel’. Gezinnen
konden in een ontspannen sfeer deelnemen aan diverse creatieve en informatieve
activiteiten.
.
Aan het Kinderkamp op 19 t/m 21 september heeft een grote groep kinderen en jongeren
deelgenomen. Het was een zeer geslaagd weekend.

Ook heeft een groep vanuit het Vechtgenotenhuis deelgenomen aan de actie voor het
KWF met een beklimming van de Mont Ventoux.
Samenloop voor Hoop
Op 27 en 28 juni vond de Samenloop voor Hoop Twenterand plaats. Van deze 24-uursloop gaat de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding. Ook mag 10% van de opbrengst
bestemd worden voor een lokaal inloophuis. Wij zijn erg blij dat Stichting Vechtgenoten
hiervoor aangemerkt is en wij mee konden lopen met een team Survivors tijdens de
Samenloop voor Hoop.
PR
Samen met onze buren Pro Elan en De Stekkenkamp, organiseerden wij op ‘burendag’ 27
september een publieksdag. Mede dankzij het prachtige weer en een mooi programma is
deze dag door ca. 550 mensen bezocht.
Bij het geven van presentaties aan diverse groepen, ontmoeten wij nog steeds mensen
die het bestaan van het Vechtgenotenhuis niet kennen. Reden voor ons om door te gaan
met het genereren van publiciteit door persberichten, mailingen, voorlichting en
presentaties. Mede dankzij een subsidie konden wij in 2014 divers voorlichtingsmateriaal
aanschaffen.
Vrijwilligers
In het najaar is een cursus opgestart voor begeleiders jeugd.
Het aantal vrijwilligers is in 2014 licht afgenomen, tot net onder de 50.
Helaas zijn 2 vrijwilligers ons ontvallen, Marius Huige en Gea Florijn. We missen hen
enorm, in het werk dat zij voor het Vechtgenotenhuis hebben gedaan maar ook als mens.
Sponsoren en weldoeners
Zonder sponsoren en weldoeners, zowel particulieren, middenstanders en organisaties,
kan het inloophuis niet bestaan. Onze oprechte dank gaat naar een ieder die ons op welke
manier dan ook 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 2014.
Blik vooruit
De speerpunten voor 2015 zijn:
-

Thema: Samen, niet alleen
Vergroten naamsbekendheid bij potentiële gasten

-

Vergroten naamsbekendheid bij de medische sector in ons gebied.
Vraaggestuurd werken: aanbod nog beter afstemmen op behoeften
Versterken samenwerking aanverwante organisaties
Ondersteunen, bekendmaken en deelnemen aan Samenloop voor Hoop Ommen
Verder werken aan een open, kwalitatieve en financieel gezonde organisatie

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

