
 

 

1. Verslag van het bestuur 

Het jaar 2020 begon heel veelbelovend. Ons Inloophuis is in januari enthousiast begonnen met allerlei 

activiteiten. Het Inloophuis is op 4 dagdelen geopend. Er is de reguliere vrije inloop en onze overige 

wekelijkse activiteiten zoals voetmassage, ritmische inwrijvingen (i.s.m. het IJsselland Ziekenhuis), 

Stoelyoga, Tai Chi en Qi-Gong, de bijeenkomst van de mannengroep, het spreekuur van de diëtiste en 

het oncologiespreekuur, Wandelen, Schilderen en creatief (knutselen). Ook hebben wij nog 2 thema’s 

kunnen organiseren t.w. Wereld Kanker Dag, waarop wij o.a. rozen hebben uitgedeeld in het 

IJsselland Ziekenhuis en Thema-Avond Rouw en Verlies voordat het coronavirus hard toesloeg. Helaas 

moesten wij, net als de rest van Nederland, de deuren sluiten vanwege de toename van het 

coronavirus. Wij zijn direct gaan bedenken wat wij nog meer voor onze doelgroep konden betekenen. 

Er zijn toch nog mogelijkheden gevonden om activiteiten door te laten gaan, maar wel veelal online. 

Onze docenten hebben ook, heel creatief, manieren bedacht om de workshops online te geven. De 

bezoekers hebben onze site goed weten te vinden, ook omdat ons PR team de volle aandacht heeft 

gegeven aan het promoten van al deze online activiteiten. Dit gebeurde via Facebook (540 volgers), 

Instagram (401 volgers) en natuurlijk via de site www.watisertedoenincapelle.nl. Op de momenten 

dat we weer (gedeeltelijk) mochten openen, zijn ook de activiteiten die toen wél mochten, weer 

opgestart. Alle activiteiten werden van januari tot en met december 710x live bezocht + 68 unieke 

bezoekers = totaal 778 (live) bezoekers en dit ondanks het nog steeds voortdurende coronavirus. 

 

1.1 Activiteiten 

 

Nog net voor de coronasluiting, is op donderdag 6 februari, tijdens Wereld Kanker Dag onze nieuwe 

locatie De Tuyter in Krimpen aan den IJssel geopend. Op donderdagmiddag is deze locatie van 12.30 

uur tot 15.30 uur geopend. Ook werken wij samen met de Lief en Leedgroep op de Vijverhoek in 

Krimpen aan de IJssel. Deze is op dinsdagmiddag geopend. 

We zetten groot in op het bekender worden van ons Inloophuis. Dagelijkse berichten op Facebook en 

Instagram, de website van het Inloophuis en natuurlijk op de site watisertedoenincapelle.nl. Helaas 

verraste 2020 ons in maart met het COVID-19 virus en moesten we een aantal maatregelen nemen. 

Dat raakte ons extra hard omdat wij natuurlijk een zeer kwetsbare doelgroep hebben. Wij zijn ons 

aanbod gaan verleggen van live in het Inloophuis, naar een aanbod op onze website. Onze bezoekers 

konden online terecht voor Yoga (video in de zomer al ruim 200x bezocht!), ademhalingstechnieken, 

Tai Chi, een tekenopdracht, mindfulness e.a. We ontvingen leuke reacties van de bezoekers van onze 

site en deze online workshops. Dat bleek uit het regelmatig telefonisch contact wat wij onderhielden 

met onze gasten. In de statistieken van onze website konden we zien dat we van januari tot en met 

december 3.718 gebruikers hadden tegenover 2.766 in 2019. Dat is een stijging van ruim 34%. De 

best bezochte pagina’s in 2020 zijn: de evenementenoverzichten/activiteiten, het (corona)nieuws en 

de online workshop ademhalen. Voor ons zijn de deelnemers van de online activiteiten niet meetbaar, 

maar om een indicatie te geven: de docent yoga vertelde dat haar video in de zomer ruim 200 keer 

bezocht is! 

Per 1 juni zijn we, onder strikte handhaving van de RIVM richtlijnen, weer voorzichtig opgestart met 

een aantal activiteiten, zoals voetmassage en ritmische inwrijvingen (i.s.m. het IJsselland Ziekenhuis). 

Wekelijkse ontspanningsmassage (1 op 1 behandeling) en 2x per week Inloop op afspraak en een 

wekelijkse buitenactiviteit Wandelen, die heel goed bezocht werd (in 2020 - 111 deelnemers), met 

speciale corona-afspraken, zoals niet te grote ‘groepjes’ en 1,5 meter afstand. 



 

 

Zoals boven al genoemd, maken wij ons aanbod bekend op social media. Op onze eigen website, 

Facebook en Instagram. Ook wordt er een folder verspreid via allerlei instanties waar we inmiddels 

goede relaties mee hebben. Via winkels, thuiszorgorganisatie, apotheken en zo meer. Ook staan we 

wekelijks in de IJssel- en Lekstreek, in de krant én online. Met een interview, een aankondiging, onze 

zoektocht naar vrijwilligers of een reportage van een evenement. Gelukkig krijgen we veel 

redactionele aandacht. 

Per 1 september zijn we ons aanbod weer wat gaan uitbreiden. Helaas kunnen we, vanwege de RIVM 

richtlijnen, op kleinere schaal aanbieden en aan minder gasten (maximaal 4 per bezoek). De thema 

avonden die normaal goed worden bezocht, kunnen we helaas nog niet laten plaatsvinden. Ook in De 

Tuyter kon op de donderdagmiddag worden gestart met Inloop en ontspanningsmassages. 

Het is fijn om te merken dat wat we aanbieden, erg wordt gewaardeerd door de bezoekers. En de 

gasten die zich nog niet fijn voelen om met 1,5 afstand naar ons te komen, die bellen we nog 

regelmatig op om vinger aan de pols te houden met deze doelgroep. Ook dat wordt erg gewaardeerd. 

De huidige situatie rondom COVID-19 maakt het er voor ons niet gemakkelijk op. Wij blijven een 

alternatief bieden aan onze gasten, zodat zij niet vereenzamen en nog extra het slachtoffer worden 

door deze situatie. Zo is er op onze site een (wekelijks) vast aanbod van ‘beweegfit online’ met 

instructievideo’s, mindfulness met luisterfragmenten, online workshop stoelyoga met regelmatig een 

nieuwe oefening, online een schilderles aquarel maken en ademhalingsoefeningen. 

 

Ook zijn we een nieuw onderdeel op de website gestart, t.w. ‘informatief’. Hier plaatsen we allerlei 

interessante zaken voor onze bezoekers zoals: een presentatie over vermoeidheid bij kanker, 

zwangerschap en kanker, pluk de dag café online, nieuwe webinars van Hematon, interessante info 

van het IPSO, een podcast van onze wethouder Marc Wilson over eenzaamheid en het ‘van waarde 

zijn’, de lancering van een nieuwe app die kankerpatiënten helpt bij hun afspraak met de arts, 

informatie over zon en zonkracht en nog veel meer! Kijk gerust eens rond op onze website en dan 

voor dit item specifiek op www.inloophuisdeijssel.nl/category/informatief/. 

Omdat het coronavirus nog steeds Nederland in zijn greep heeft, konden er nauwelijks evenementen 

georganiseerd worden. Het werd daardoor erg moeilijk om sponsoring binnen te halen. We zijn 

diverse alternatieve (online) evenementen gestart, om toch zoveel mogelijk donaties binnen te halen. 

Samen met het KWF zijn we op 15 oktober ‘Huis in Actie’ gestart waarbij we, met behulp van heel 

veel vrijwilligers, hebben geprobeerd zoveel mogelijk geld op te halen. Zo hebben we rondom de 

jaarwisseling (gesponsorde) oliebollen verkocht, er zijn allerlei zelfmaak producten verkocht 

(waxinelichtjes, mondkapjes), is er soep gekookt die tijdens een soep drive-thru is verkocht, winkeliers 

zamelden statiegeld in, het Inloophuis heeft haar eigen speldje (logo) verkocht. We hebben een 

lichtjestocht in Capelle én in Krimpen georganiseerd waarna tegen het betalen van een 

supportbedrag van € 5 een gezamenlijke wandeling plaatsvond. 

We ontvingen via RaboClubSupport een mooie donatie en in Krimpen ontvingen we van De Vrienden 

Van een donatie! Helaas moest op 5 november het Inloophuis weer sluiten.  

1.2 Toekomst  

In 2020 zijn we gestart met twee lotgenotengroepen. De lotgenotengroep Rouw & Verlies en de groep 

Lotgenoten Borstkanker. Vanwege corona was samenkomst niet vaak mogelijk, maar op de 

momenten dat het wel kon, werden deze bijeenkomsten bezocht. Rouw & Verlies al door 24 

bezoekers en de Lotgenotengroep Borstkanker (die pas in oktober is gestart) al door 5 bezoekers. Alle 

bezoekers waren erg positief over dit lotgenotencontact.  

http://www.inloophuisdeijssel.nl/category/informatief/


 

 

Onze vrijwilligers wordt allemaal een (verplichte) IPSO cursus aangeboden zodat ieders 

basisvaardigheid gelijk is. Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligerscontract.  

Aan uitbreiding van samenwerking en het gebruik maken van de inmiddels uitgebreide zorgkaart, 

wordt nog steeds hard gewerkt door onze coördinator. Er wordt regelmatig gesproken met de 

wethouder (Marc Wilson), er is contact met het IJsselland Ziekenhuis, er is contact met Steunpunt 

Mantelzorg, Hospice IJsseloever, wij werken samen met Welzijn Capelle t.a.v. werving vrijwilligers, 

met De Zellingen o.a. vanwege het oncologiespreekuur, Sportief Capelle, Gemeente Krimpen, De 

Twern, IPSO, andere Inloophuizen, Patio, EMC diëtiste, ervaringsdeskundigen etc. 

Met het IPSO is een kwaliteitspilot gestart. Hoe ziet de zorgstraat eruit en hoe ga je kwaliteit in beeld 

brengen? Zoals eerder aan de gemeente gemeld, gaat het KWF middels de koepelorganisatie IPSO de 

Inloophuizen ondersteunen. Zij hopen de erkenning van inloophuizen te vergroten met het uitzicht op 

een structurele ondersteuning door overheid en zorgverzekeraars. 

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.  

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. 55 personen. 

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