
1.  Verslag van het bestuur 

 
In 2019 zijn we hard aan de slag gegaan met alle plannen om het zorgaanbod van het Inloophuis op 

niveau te brengen. Vrijwilligers worden geschoold en het cursusaanbod is vergroot. Later hierover 

meer. We hebben inmiddels een fijne plaats om samen te komen aan De Linie in Capelle. Een mooie 

ruimte voor een warm welkom voor onze bezoekers. We hebben in maart 2019 een wisseling van de 

wacht in het bestuur gehad, een nieuwe secretaris is op 1 maart begonnen.  

 

Op 1 juli 2019 is onze nieuwe coördinator, Anton Maurik, begonnen. Voor hem lag een pittige taak 

omdat zijn voorgangster langere tijd ziek is geweest. Na een snelle kennismakingsperiode is Anton 

voortvarend gestart. Het Inloophuis in Capelle is momenteel vier dagdelen in de week geopend, op 

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. De locatie in Krimpen is twee dagdelen in de week 

geopend, op dinsdag en donderdag. De sociale kaart van Capelle en omgeving is in kaart gebracht, 

zodat we onze gasten eenvoudig kunnen informeren over de mogelijkheden van steun en begeleiding 

in onze regio. Wij hadden in 2019 al 57 vrijwilligers die zich voor het Inloophuis inzetten. Inmiddels 

heeft ook bijna iedereen de basistraining bij het IPSO gevolgd, zodat wij een basiskwaliteit kunnen 

waarborgen. Wij zijn sinds november 2019 volwaardig lid van het IPSO! 

 

Onze grootste zorg is naamsbekendheid krijgen én voldoende sponsoren en donateurs. Gelukkig 

weten al velen ons Inloophuis te vinden. Wij zijn met een registratie van bezoekers gestart en er is een 

ondersteuningsgroepje voor de administratie. Het werk van de PR groep laat zich duidelijk zien, met 

name door haar activiteiten op de sociale media. In 2019 betekende dat het volgende: 295 volgers op 

Instagram, op Facebook Inloophuis Capelle en Krimpen samen zo’n 551 volgers en de website van 

het Inloophuis werd 4728x bezocht door 3101 bezoekers!  

 

1.1 Activiteiten 

 

In 2019 zijn we gestart met allerlei activiteiten, workshops en themabijeenkomsten. 

Zo’n 1948 bezoekers hebben ons Inloophuis bezocht. Een impressie van de nieuwe workshops in 

2019: ontspannen met muziek; Tai-Chi en Qi Gong; Wie verdient er een pluim; Oncologie spreekuur; 

Schrijf je verhaal/gedichten schrijven; kaartjes maken; Glaswerk pimpen; Sieraden maken; Schrijven: 

de komende 6 maanden, wat verwacht je dan?; Leren ontspannen; haken/breien; Lunchconcert met 

kopje soep en broodje; schaken en leren ademhalen. 

Onze vaste activiteiten worden inmiddels goed bezocht. Een greep hieruit: Stoel Yoga 10x per week, 

Tekenen/Schilderen gemiddeld 8x per week, Voetmassage 6-10x, Spreekuur diëtiste (uit het 

IJsselland Ziekenhuis), Spreekuur oncologie verpleegkundige, Wandelen met soep na afloop, 

Lunchconcerten. Ook hebben wij ca. 160 ‘inloop’ bezoekers mogen begroeten.  

 

Heel goed bezocht werd Wereld Kanker Dag met 60-65 bezoekers! Wij hadden diverse activiteiten 

georganiseerd zoals rozen uitdelen in het IJsselland ziekenhuis en in winkelcentrum De Koperwiek. 

Het was fijn om juist op deze dag veel bezoekers te kunnen spreken. Meerdere gasten kwamen zelfs 

speciaal langs om vrijwilligers te bedanken voor de ondersteuning die ze mochten ontvangen in de 

moeilijkste periode van hun leven. Ook zijn er een aantal verwendagen georganiseerd. Deze worden 

gesponsord ondermeer door de stichting Roparun. Wij deden dit samen met in opleiding zijnde mbo-

verzorging studenten. (hand- en armmassage, stoelmassage, voetmassage, portretfotografie, 

sieraden maken etc.). We zijn ook gestart met een middag speciaal voor heren. Langzaam komt dit op 

gang. De eerste twee keer hadden wij al 8 en 10 heren op bezoek! 

Wij hebben diverse Thema bijeenkomsten georganiseerd, meestal in samenwerking met het 

IJsselland Ziekenhuis dat ook de gastsprekers levert voor onderwerpen zoals: Vermoeidheid bij 

Kanker, Intimiteit en Kanker, Prostaatkanker (2x), Kanker en Revalidatie, Voedingsadvies bij Kanker 

i.s.m. de stichting Hematon, Kanker en Bewegen, Vind weer houvast in je leven na Kanker en een 



lezing over Tai Chi. Deze Thema bijeenkomsten worden goed bezocht. Informatie over deze 

bijeenkomsten wordt gedeeld met naburige inloophuizen Camino in Nieuwerkerk en De Boei in 

Rotterdam. Veelal tussen de 30 en 40 en soms wel 50 tot 60 gasten komen hier op af. Al deze 

bovengenoemde inspanningen worden maandelijks in een folder door Capelle en Krimpen verspreid, 

op onze website geplaatst, op Facebook en op Instagram en gedeeld met onze zorgpartners zoals het 

IJsselland Ziekenhuis, huisartsen en apothekers.  

 

1.2 Toekomst 

 

We werken hard aan samenwerking en verbinding met onder andere het IJsselland Ziekenhuis (de 

themabijeenkomsten), ritmische inwrijvingen door hun therapeut, 1x per maand een consult door een 

diëtiste en vier maal per jaar de workshop Look Good/Feel Better voor patiënten uit het IJsselland, via 

de landelijke regeling van Roparun. Ook komen er regelmatig thuiszorgorganisaties en het Steunpunt 

Mantelzorg bij ons op bezoek.  

 

Aan het uitbouwen van onze contacten in Capelle en de omliggende regio met de zorgprofessionals 

wordt hard gewerkt door de coördinator. Er is al van alles gerealiseerd. Als voorbeeld: Steunpunt 

Mantelzorg krijgt ruimte van ons om mantelzorgers te ontvangen, wij geven informatie voor hun 

nieuwsbrief en hun medewerkers bezoeken onze Thema-avonden. Hospice IJsseloever: wij geven 

ruimte om cursussen te geven en intervisiegesprekken te voeren met hun vrijwilligers. Het bestuur van 

de Vrienden Van Hospice krijgen ruimte voor hun maandelijkse vergaderingen. De Nederlandse 

Patiënten Vereniging krijgen met in gang van 2019 gratis vergaderruimte. Wij werken samen met 

Welzijn Capelle t.a.v. werving vrijwilligers. Met Thuiszorg organisaties t.a.v. doorverwijs functie. De 

Zellingen t.a.v. het oncologie spreekuur, informatie bijeenkomsten voor vrijwilligers plus deelname aan 

ons Kernteam. Het IJsselland Ziekenhuis is al eerder genoemd. Ook maakt het deel uit van ons 

Kernteam. BGC t.a.v. informatie. Sportief Capelle geeft ondersteuning/training t.a.v. de begeleiders 

wandelgroep. Onze contacten met verschillende ondernemers resulteerden in diverse donaties: 

bloemen, kerstbroden, koekjes, bonbons, een geldbedrag door een inzameling van ingeleverde 

statiegeldbonnen enz. Buiten Capelle werken wij al samen met de Gemeente Krimpen, Contour De 

Twern, IPSO en andere inloophuizen. 

 

Ook voor onze vrijwilligers proberen we van alles te doen. Zij krijgen standaard allemaal een 

(verplichte) IPSO cursus aangeboden, zodat ieders basisniveau gelijk is. Er is een 

informatiebijeenkomst georganiseerd door de Brandweer over ‘brand en veiligheid’ voor de 

vrijwilligersgroep, er is een bijeenkomst geweest over ‘ritmische inwrijvingen’; de begeleiders van het 

wandelen hebben een instructiebijeenkomst gehad van Sportief Capelle. Er vinden periodiek 

evaluatiegesprekken plaats. Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligerscontract. Wel is dit contract 

geëvalueerd en er zullen in 2020 wat aanpassingen in worden gemaakt. We organiseerden tevens 

voor de vrijwilligersgroep een Nieuwjaarsbijeenkomst, een Zomerborrel en een jaarafsluiting. 

 

Wij hebben, in samenwerking met al onze vrijwilligers, in 2019 het ondersteuningscentrum goed op de 

kaart gezet en uitgebouwd tot een Inloophuis waar alle patiënten met kanker en hun naasten en 

mantelzorgers waardevolle ondersteuning kunnen krijgen, een luisterend oor en lotgenotencontact en 

waar veel mogelijkheden zijn om ze goed te informeren over de mogelijkheden van steun en 

begeleiding in onze regio. 

 

1.3 Organisatie 

 

De registratie bij de Kamer van Koophandel is als volgt: Stichting Ondersteuningscentrum ‘De IJssel’ 
met inschrijvingsnummer 70298157 en RSIN 858244287. Onze organisatie heeft de ANBI-status en 
een IPSO lidmaatschap. Geïnteresseerden kunnen ons als volgt bereiken:                                                     
wij zijn gevestigd aan De Linie 1E in Capelle aan den IJssel en in locatie De Vijverhoek, Lage Vijver 2 
te Krimpen aan den IJssel. Ons e-mailadres is: info@inloophuisdeijssel.nl. Natuurlijk zijn wij ook 
telefonisch bereikbaar op 010 – 737 00 69.  

mailto:info@inloophuisdeijssel.nl


1.4 Bestuur 
 
Het bestuur is opgebouwd uit onderstaande personen. Alle bestuursleden zijn conform het reglement 
na hun termijn herkiesbaar. Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur is onafhankelijk en heeft een 
onafhankelijke voorzitter. 
 
Voorzitter:   dhr. A.C. de Boer 
Penningmeester: dhr. W.H. Groenendijk 
Bestuurslid:  mevr. D.L.G. Bos 
Secretaris:   mevr. B.C.T. van Vugt 
 
1.5 Werknemers 

Er is een betaalde coördinator in dienst. Deze werkt 24 uur per week. (0,6 fte). Verder zijn er geen 
betaalde werknemers. De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers. Op dit moment ca. 57 personen. 

Zij worden voorgesteld op onze website www.inloophuisdeijssel.nl. 

http://www.inloophuisdeijssel.nl/

