
Jaarverslag 2014 
 
Voorwoord 
 
2014 was voor ons een bewogen jaar. In het huis zijn steeds meer activiteiten 
ontwikkeld en we merkten ook dat er meer mensen de drempel over durfden. 
We werden tot goed doel van de ScanCoveryTrial benoemd en 5 teams besloten 
voor ons te gaan rijden. Last minute mocht ik ook zelf een auto bemannen en 
samen met Ernst Olde Riekerink maakten wij ons op voor een barre tocht voor 
ons warme inloophuis. De kans om via de ScanCoveryTrial zowel geld als 
aandacht te genereren kwam precies op tijd, want ook in 2014 was het zwaar om 
geld op te halen voor De Nije Stichting en om middelen vrij te maken om Het Nije 
Huis beter zichtbaar te maken. 
Het Nije Diner was wederom zeer geslaagd maar leverde minder geld op dan het 
jaar hiervoor. We hielden voor de tweede keer een succesvol golftoernooi en 
hadden een zeer gezellige Nije Live in Metropool. Toch waren onze eigen 
activiteiten niet kostendekkend en waren wij extra blij dat we middels de 
ScanCoveryTrial bijstand kregen van een paar teams uit Vlaardingen onder 
leiding van Xavier Ottens. Dat maakte dat zelfs het Westen zich voor het Oosten 
ging inzetten…hartverwarmend! 
 
In 2014 is er gewisseld van penningmeester binnen onze Raad van Toezicht. 
Ebo Roek nam na 5 jaar betrokken raadslid te zijn geweest afscheid en de positie 
van Penningmeester wordt sindsdien vervuld door Gert-Jan Oude Voshaar, 
partner Ten Kate Huizinga. 
 
Wij kijken terug op een jaar waarin de druk zowel letterlijk als figuurlijk te voelen 
was. Voor 2015 hebben we dan ook aanpassingen in gedachten om de werkdruk 
te verlagen en om te kijken of wij wellicht meer gebruik kunnen en mogen maken 
van structurele financiële steun. Wij zijn bijzonder dankbaar met de steun die we 
van buitenaf hebben mogen ontvangen. Niet alleen financieel, maar ook in de 
vorm van enthousiaste ondernemers die zich spontaan aanmeldden om samen 
met ons evenementen te organiseren om zowel geld als bekendheid te 
genereren. Het golftoernooi kende een mooie tweede editie dankzij steun van de 
ondernemers uit de regio en zoals hierboven al benoemd werden we blij verrast 
door steun uit het westen. 
 
Allen dank voor uw steun en vertrouwen. Met gepaste trots laten we dan ook 
graag in dit jaarverslag zien wat we allemaal hebben kunnen realiseren en geven. 
Naast een jaaroverzicht geven we u af en toe een kijkje achter de schermen door 
middel van foto’s en verhalen van huisgasten. Omdat zij het belangrijk vinden dat 
iedereen kan zien welk prachtig werk hier verricht wordt, hebben zij allen 
toestemming gegeven om het te delen, hartverwarmend! 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Nije groet, 
Debby Nijenhuis 
Initiatiefneemster De Nije stichting 
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2. Inleiding	  
	  
Door de steeds vroegere diagnostisering en verbeterde medische behandelingen 
is de levensverwachting van kankerpatiënten toegenomen. De zogenaamde 
overlevingskans (dat wil zeggen: na 5 jaar nog in leven) bedraagt thans 60%. 
Daardoor groeit het aantal mensen dat kanker heeft of heeft gehad, en daarmee 
ook de behoefte aan informatie. 

Mensen met kanker voelen zich ziek en ondergaan vaak zware behandelingen, 
tevens worden ze geconfronteerd met een dreigend levenseinde. Door 
vermoeidheid kunnen ze sociaal geïsoleerd raken. Er ontstaat een levenscrisis, 
waarin in de eerste plaats het eigen leven opnieuw moet worden ingericht. Maar 
ook partners en familie ondervinden de gevolgen: ‘kanker heb je niet alleen’. 
Psychische ondersteuning en begeleiding zou vanzelfsprekend moeten zijn. 

De reguliere gezondheidszorg is echter sterk fysiek gericht. Als de behandeling in 
het ziekenhuis is afgerond valt de intensieve zorg weg en daarmee eigenlijk de 
meeste hulp. Tijdens de klinische behandeling adviseren artsen en deskundigen 
bij het nemen van belangrijke beslissingen. Na thuiskomst blijkt het soms moeilijk 
het heft weer in eigen hand te nemen. Er bestaat dan behoefte aan hulp. De 
huisarts is natuurlijk beschikbaar, maar is beperkt in zijn tijd en is bovendien hier 
niet op gericht. Er is geen gespecialiseerde hulp. Het gevolg is, dat op dit 
moment onze maatschappij niet voorziet in de noodzakelijke hulp voor mensen 
met kanker en deze steeds groeiende groep eigenlijk aan hun lot over laat. 

Om hen hierin tegemoet te komen is in Hengelo ‘De Nije Stichting’ voor 
kankerpatiënten én hun naasten opgericht. 

Naast alle externe ondersteunende en sportieve activiteiten is er sinds 2010 een 
vaste locatie: Het Nije Huis. Het Nije Huis is op 25 september 2010 geopend aan 
de Beursstraat 9 in Hengelo en biedt het volgende: 

- ondersteuning van mensen die door kanker getroffen zijn (geweest) en hun   
naasten, door middel van lotgenotencontact, informatie, lezingen, (creatieve) 
workshops, trainingen, faciliteren van patiëntenverenigingen en vrije 
inloopmomenten. 

- behoefte gerichte ondersteuning op psycho-oncologisch vlak door professionals 
te faciliteren in het Nije Huis 

- speciale evenementen ter bevordering van kwaliteit van leven: de Nije 
verwenmei, de Nije vitaalclub, Nije gezinsdag, Vrienden van de Nije Live, Twente 
Beweegt, Nije Open en het Nije Diner. Waarvan de laatste 2 evenementen 
voornamelijk fondsenwervend gericht zijn. 

Naast bovengenoemde eigen evenementen en de samenwerkingen zijn er in 
2014 ook externe evenementen geweest waarvan wij het goede doel mochten 
zijn; de ScanCoveryTrial is daar wel een heel mooi voorbeeld van. 
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Trends in kanker  
(bron: cijfers over kanker.nl) 
Het aantal gevallen van kanker dat zich in Nederland voordoet is niet stabiel, 
maar verandert ieder jaar. Sommige vormen van kanker komen steeds minder 
voor, andere juist vaker. De omvang van de bevolking en met name het aantal 
ouderen heeft natuurlijk een belangrijke invloed op het aantal gevallen van 
kanker. Daarom wordt hier uitgegaan van het naar leeftijd gestandaardiseerde 
incidentiecijfer per 100.000 inwoners.  
Dit betekent dat het aantal patiënten met een soort kanker waarvan het 
incidentiecijfer daalt, stabiel kan zijn of zelfs kan toenemen. Het omgekeerde zou 
zich de komende decennia kunnen voordoen bij zaadbalkanker: het 
incidentiecijfer vertoont een stijgende tendens, maar door afname van het aantal 
mannen tussen 20 en 45 jaar, zou het aantal patiënten kunnen dalen. 
 
Borstkanker 
De incidentie van borstkanker bij vrouwen is vooral in de eerste helft van de jaren 
'90 sterk gestegen. Dit werd veroorzaakt door de invoering van het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. De 
naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie steeg van 97 per 100.000 vrouwen in 
1989 naar 119 in 1994. Daarna was er een kleine daling van het incidentiecijfer 
van borstkanker. Toen vanaf 1999 ook vrouwen tussen de 70-75 jaar konden 
deelnemen aan het bevolkingsonderzoek was er opnieuw een stijging van het 
incidentiecijfer (123 per 100.000 vrouwen in 1999). In de jaren 2007-2014 
schommelde de incidentie steeds rond de 130 per 100.000 vrouwen.  
De toename sinds 1989 is ruim dertig procent. Afgezien van effecten van het 
bevolkingsonderzoek lijkt er een onderliggende stijgende tendens te zijn. 
 
Darmkanker 
De incidentie van darmkanker is tussen 1989 en 2013 met gemiddeld een 
procent per jaar gestegen, bij mannen iets sterker (1,5%) dan bij vrouwen (1%). 
Het is onduidelijk wat de oorzaak is van dit verschil tussen mannen en vrouwen.  
Het jaar 2014 laat in Nederland een sterke toename zien. In dat jaar is men 
gestart met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De toename is 
voornamelijk aanwezig in de leeftijdsgroepen die in 2014 een uitnodiging kregen 
voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. In 2014 is gestart met een 
gefaseerde invoering van het bevolkingsonderzoek. In de leeftijdsgroepen die in 
2014 niet uitgenodigd werden, was er geen sprake van een toename. De 
toename kan daarom vrijwel volledig worden toegeschreven aan de invoering van 
het bevolkingsonderzoek. 
   
Huidkanker 
Huidkanker komt steeds meer voor. Dit geldt voor alle vormen van huidkanker. In 
de periode 1989-2014 bedroeg de toename in incidentie van melanoom van de 
huid gemiddeld bijna 4 procent per jaar (mannen 5%, vrouwen 3%). Er zijn nog 
geen aanwijzingen dat deze stijging afneemt. Het is daarom waarschijnlijk dat de 
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incidentie van melanomen de komende jaren verder zal toenemen.  
De incidentie van de overige vormen van huidkanker (vooral 
plaveiselcelcarcinoom) nam vooral de laatste tien jaar zeer sterk toe met 
gemiddeld zeven procent per jaar. Geen enkele andere vorm van kanker is het 
afgelopen decennium zo snel toegenomen als huidkanker.  
Basaalcelcarcinomen worden niet opgenomen in de Nederlandse 
kankerregistratie, maar andere bronnen wijzen ook op een toename van de 
incidentie van basaalcelcarcinoom in Nederland. 
 
Longkanker 
Bij mannen komt steeds minder vaak longkanker voor. In de periode 1989-2014 
is het incidentiecijfer met ruim eenderde gedaald. Bij vrouwen lijkt aan de stijging 
van de longkankerincidentie nog geen einde gekomen. Tussen 1989 en 2014 is 
het incidentiecijfer meer dan verdubbeld en bedroeg de stijging 4% per jaar. 
Desondanks is het incidentiecijfer bij mannen nog steeds hoger dan bij vrouwen 
(in 2014 1,5 maal zo hoog tegen 6,5 maal zo hoog in 1989). Het verschil in 2014 
tussen mannen en vrouwen is geheel toe te schrijven aan het verschil boven de 
leeftijd van zestig jaar. Onder de zestig is de incidentie van longkanker bij 
mannen en vrouwen vrijwel gelijk.  
De daling bij mannen was in het laatste decennium van de vorige eeuw iets 
groter dan de stijging bij vrouwen, waardoor in totaal de longkankerincidentie in 
Nederland langzaam afnam. Na 2000 heffen de daling bij mannen en de stijging 
bij vrouwen elkaar op en is de totale incidentie ongeveer stabiel gebleven. De 
veranderingen in de incidentie van longkanker hangen vooral samen met 
veranderingen in het rookgedrag enkele decennia geleden. De convergentie van 
het rookgedrag van mannen en vrouwen uit zich nu in de convergentie van de 
longkankerincidentie bij mannen en vrouwen. Eventuele effecten van recente 
maatregelen tegen het roken, zoals het rookverbod in de horeca, zullen pas op 
langere termijn in de incidentiecijfers van longkanker tot uiting komen. 
 
Prostaatkanker 
Opvallend is de toename van het incidentiecijfer van prostaatkanker in het begin 
van de jaren negentig. De toename tussen 1989 en 1994 bedroeg ongeveer 40 
procent. Daarna volgde een stabilisatie van het incidentiecijfer op een hoog 
niveau, maar er zijn sterke jaarlijkse fluctuaties. De tot nu hoogste incidentie werd 
gemeten in 2004 en 2011 (110 gevallen per 100.000 mannen).  
Een en ander gaat samen met een daling van de gemiddelde leeftijd waarop de 
ziekte wordt vastgesteld. De stijging van de incidentie vond dan ook vooral plaats 
bij mannen onder de 75 jaar. Bij mannen van 75 jaar en ouder was er 
aanvankelijk ook een stijging van de incidentie, maar in de tweede helft van de 
jaren '90 werd deze gevolgd door een afname van de incidentie.  
Al deze veranderingen worden in verband gebracht met het op steeds ruimere 
schaal toepassen van onderzoek naar de prostaatspecifieke merkstof ‘prostaat 
specifiek antigeen' (PSA), waarmee vooral vroege stadia van prostaatkanker 
worden opgespoord. Er is dus waarschijnlijk nauwelijks sprake geweest van een 
reële stijging van de incidentie.  
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Het jaar 2014 is het derde jaar op rij dat het aantal gevallen van prostaatkanker is 
afgenomen. Ten opzichte van 2013 is het aantal nieuwe patiënten met 
prostaatkanker met 9% afgenomen (van 10.897 naar 9.926). De incidentie is 
bovendien al fors lager dan in 2010 toen er 10.6900 nieuwe gevallen van 
prostaatkanker waren.     
 
Andere vormen van kanker 
Van de minder vaak voorkomende vormen van kanker neemt vooral van 
zaadbalkanker (4% per jaar) de incidentie toe. Vooral de toename van 
zaadbalkanker is opvallend. Over de oorzaak van deze toename is weinig 
bekend. Door de uitstekende behandelresultaten is er echter geen stijging 
opgetreden in de sterfte ten gevolge van zaadbalkanker.  
Bij kanker van slokdarm/cardia, mond- en keelholte, lever en schildklier en bij 
mesothelioom, nam het incidentiecijfer toe met een tot twee procent per jaar. 
Er is een daling opgetreden van de incidentie van kanker van de lip (2% per jaar), 
maag (ruim 3%), strottenhoofd (alleen mannen: 2,5%), vagina (1%) en eierstok 
(2%). Parallel hieraan nam in 2013 ook de sterfte ten gevolge van deze 
aandoeningen af.  
Aan de daling van de incidentie van baarmoederhalskanker lijkt een einde 
gekomen. Tussen 1989 en 2003 was er een daling van bijna eenderde (van 9,1 
naar 6,5 per 100.000 vrouwen), maar daarna was er weer een stijging tot 
ongeveer 8 per 100.000 vrouwen in de periode 2007-2012, het jaar 2013 vertoont 
weer een lichte daling. Ook aan de daling van de incidentie van galblaaskanker is 
een einde gekomen. Tussen 1989 en 2001 was er een ruime halvering van de 
incidentie, maar sindsdien is de incidentie weer licht gestegen. Vanaf het jaar 
2012 is weer een lichte daling zichtbaar. 

MEEST VOORKOMENDE LOKALISATIES VAN KANKER 
IN 2014* 

*voorlopige cijfers 
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3. Organisatie 

In onze organisatie staan de gasten centraal. Het Nije Huis wordt gedragen door 
vrijwilligers, therapeuten, ambassadeurs en comité van aanbeveling en 
vervolgens door het bestuur en de Raad van Toezicht van de Nije Stichting. 
Zowel de Nije Stichting als Het Nije Huis zijn vraag en behoefte gericht. 

De organisatie van het Nije Huis bestaat uit: 

Vrijwilligers:	  
11 vaste gastheren/-vrouwen (vrijwilligers), 2 tuinvrouwen (vrijwillig), 3 vaste 
vrijwilligers externe evenementen (alle jaarlijkse evenementen), 25 periodiek 
inzetbare vrijwilligers voor diverse activiteiten, 5 vrijwilligers vanuit het zakenleven 
die ondersteunen bij Nije Open en 9 vrijwilligers voor organisatie/ondersteuning 
Nije Diner 

Directeur: 
Debby Nijenhuis (sinds oktober 2010 betaald) 

Coordinator:	  
Wendy Kuipers (sinds maart 2012 betaald) 
	  
Raad	  van	  Toezicht	  (onbezoldigd): 
Mr. Drs. Michael Sijbom - voorzitter    Burgemeester van Losser 
Mr. Robert F. Speijdel - secretaris Speijdel en Speijdel advocaten 
Gert-Jan Oude Voshaar RA - 
penningmeester 

Partner ten Kate Huizinga 

Inge Wessels-Bouwens Aandeelhouder Reggeborgh Groep 
Drs. Joke Dijkstra-Zaanen Psycholoog 
    
  
Ere-voorzitter: 
Prof. Dr. Wolter Lemstra – Emeritus Professor bestuurskunde en bedrijfskunde, 
voormalig burgemeester van Hengelo - was tot 2013 voorzitter van de Raad van 
Toezicht. 
Hij is nog steeds enorm begaan met de stichting en loopt regelmatig binnen. 
Vanwege zijn bijzondere betrokkenheid en inzet is hij benoemd tot ere-voorzitter. 
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Comité	  van	  Aanbeveling	  (onbezoldigd):	  
Annie Schreijer-Pierik    - CDA 
Winald Gerritsen, Prof MD, PhD,  - oncoloog Radboud UMC en prof Tumor  
        Immunotherapie 
Yneke Vockink     - Voedingadvies en coaching (o.a. Afvallers  
        XXL) 
Hennie Ardesch     - Directeur/eigenaar Keepersacademy  
        Twente 
Hein Vergeer     - Schaatser-coach 
Vivian Boelen     - Presentatrice 

	  
	  
Ambassadeurs	  (onbezoldigd): 
Sander Boschker     -  Voormalig keeper FC Twente  

Leonie ter Braak     -  Model/presentatrice/actrice 

Sabine Uitslag     -  Voorzitter Nederlandse vereniging                                                       
          Huidtherapeuten, voormalig politica  

Bianca Leusink     -  Kunstenares 

Kim Kötter      -  Model/presentatrice/actrice  

Vrouwen van FC Twente   -  Voetbalteam  

Dr. Frank van Berkum    -  Internist  

   

Raad	  van	  Advies	  (onbezoldigd): 
Bert Otten      - voormalig wethouder Zorg , adviseur 

Peter Hendriks     - voormalig penningmeester De Nije,  
        directeur Gilde print  

Wim Fluks      - voormalig secretaris gemeente Hengelo 

	  
	  
	  
 

 

 



	   9	  

 

 

De Nije Stichting en Het Nije Huis worden gedragen door vrijwilligers. Vanaf 13 
maart 2008 tot 1 oktober 2010 zijn er geen organisatiekosten gemaakt en zowel 
vrijwilligers als bestuur hebben alles belangeloos en kosteloos gedaan. Vanaf de 
komst van het Nije Huis in 2010 is er besloten door de Raad van Toezicht dat de 
functie van directeur betaald moet worden om de professionaliteit en de 
continuïteit van Het Nije Huis te waarborgen. Maart 2012 is er, zoals gepland en 
tevens goedgekeurd door de RvT en directie, een coördinator aangesteld in de 
vorm van Wendy Kuipers. Het loon van de directeur en van de coördinator komen 
niet voort uit de giften die particulier geschonken zijn ten behoeve van de 
lotgenoten van de Nije Stichting, maar uit een speciaal bestedingsfonds voor 
organisatie- en exploitatiekosten. Deze wordt gevuld door Noabers en uit de 
opbrengst van het Nije Diner en Twente Beweegt. Er is geen sprake van 
bonussen, er wordt geen pensioen opgebouwd en hoewel er volgens de VFI een 
hoger loon uitbetaald zou mogen worden, wordt daar van afgezien door de 
directeur, evenals van een dertiende maand.  

Omdat naar verwachting het aantal mensen met kanker aanzienlijk zal stijgen 
zullen ook de kosten in de toekomst evenredig mee stijgen. Hoewel we tijdig 
onze kosten aanpassen indien de begroting niet toereikend is, zijn er ook vaste 
kosten die niet variabel zijn. Door te zorgen voor een continuïteitsfonds hopen we 
een buffer op te bouwen, zodat we een jaar kunnen overbruggen als er een jaar 
minder inkomsten zijn. 

Wij zullen naar kansen en mogelijkheden blijven zoeken. Op dit moment 
ontwikkelen wij een systeem, waarbij we hopen op steun vanuit het MKB, door 
hen actief te betrekken bij onze doelstelling. Daarmee verwachten wij zowel 
financiële steun als verspreiding van onze naam. 
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4. Evaluatie	  
	  
Wij hebben hard gewerkt om de speerpunten voor 2014 te behalen. 
 
Er is gewerkt aan drempelverlaging en toename gasten door o.a. meer open 
dagen te organiseren en aan betere profilering bij zowel potentiele gasten als 
verwijzers middels lezingen en infoavonden. Het stigma dat een inloophuis niet 
meer is dan een tafel waaraan je over kanker kunt praten wordt langzamerhand 
doorbroken, maar is helaas nog steeds bij velen aan de orde. Onze pogingen om 
meer bekendheid te genereren én de mond op mond reclame van tevreden 
gasten hebben bijgedragen aan een stijging van maar liefst 21.3% ten opzichte 
van 2013! 
 
Het aantrekken van externe mensen (therapeuten) was ook een speerpunt. 
Inmiddels is er 1 dag per week een haarwerkdame bij ons aanwezig en naar 
verwachting zal dit in 2015 uitgebreid worden met een tweede dag. Daarnaast 
zijn we op zoek naar een goede huistherapeut en naar een oncologische 
fysiotherapeut voor ons inloophuis, omdat we merken dat onze gasten voor 
dergelijke zaken liever niet terug willen naar het ziekenhuis. Zij geven ook aan 
het gemakkelijk te vinden om alles hier onder 1 dak te hebben, zodat e.e.a. met 
elkaar gecombineerd kan worden. Het scheelt een extra rit naar de therapeut en 
in Het Nije Huis kan alles in een huiselijke sfeer ondergaan worden. 
 
Het (bij)scholen van de vrijwilligers was een derde speerpunt. In het najaar van 
2013 hebben alle gastvrouwen en een gastheer de basistraining 
gastvrouw/gastheer, vanuit de landelijke overkoepeling van alle inloophuizen 
(IPSO), gevolgd. De training van 6 dagdelen is door iedereen succesvol, met 
certificaat, afgesloten. Dit had in 2014 weer plaats moeten vinden maar kan, 
gezien de toename van vrijwilligers, ook doorgeschoven worden naar begin 2015, 
zodat iedere nieuwe gastvrouw/-heer ingedeeld kan worden. 
 
Het Nije Huis is in 2014 vaker bezocht. Er was ruimte voor lotgenoten contact, 
maar vooral ook de persoonlijke bezoeken en de persoonlijke aandacht werden 
zeer gewaardeerd. 
Er is een kleine uitbreiding geweest in de openingstijden in 2013 en wij hebben 
dit in 2014 niet verder uitgebreid, omdat de huidige activiteiten nog binnen deze 
tijden passen. Zodra er meer activiteiten ontstaan en er (financieel) ruimte is voor 
een tweede coördinator, kunnen we deze indien nodig uitbreiden.  
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Openingstijden van Het Nije Huis in 2014: 
 
Maandag:  9.30 uur tot 12.00 uur  

   13.30 uur tot 17.00 uur 

Dinsdag:   9.00 uur tot 17.00 uur (op afspraak) 

Woensdag:  9.30 uur tot 14.00 uur 

Donderdag:  9.30 uur tot 12.30 uur  

   13.30 uur tot 21.00 uu 
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5. Overzicht	  van	  2014	  voor	  en	  door	  het	  Nije	  Huis	  
 
In het kader van volledige transparantie, maar ook omdat we samen erg trots zijn 
op het resultaat, hebben wij besloten een zo uitgebreid mogelijk verslag van 2014 
te tonen. Hierin vindt u ook activiteiten die wij naast de reguliere uren hebben 
uitgevoerd en een verslag van wat we dankbaar hebben mogen ontvangen van 
sponsoren en donateurs. 

 
 
Jaarverslag 2014 
 
 
Januari: 
4 januari: Start ScanCoveryTrial vanaf Go Planet, ’t Nije Team rijdt mee voor 

Het Nije Huis en Teams Supershortlease 18, 19 en 77 gaan in 2015 
rijden maar zijn al begonnen met acties om geld op te halen en 
houden dit niet vast tot 2015 wanneer ze gaan rijden, maar storten 
alles direct door naar ons inloophuis.  

  (voorlopige opbrengst alle teams € 19.086) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 januari:  Ontvangst ’t Nije Team in  

Wapen van Beckum 
11 januari:  Haarboetiek 't Heukske en kapsalon  

Ans Kamp in Bentelo houden  
  een knipactie voor Het Nije Huis  

(opbengst € 1.1250 (=onderdeel van 
SCANCT)) 
 

 
 



	   13	  

 
 
13 januari: inloop Alvleeskliervereniging 
 
23 januari: eerste bijeenkomst Mont Ventoux 

Een aantal gasten van het Nije huis, enkele vrijwilligers én mensen 
die Het Nije Huis een warm hart toedragen hebben besloten om voor 
ons inloophuis de Mont Ventoux te beklimmen. 
20 deelnemers zullen meedoen waaronder wandelaars, hardlopers 
en fietsers. Bijzonder is, dat ook een deelnemer aan de 
ScanCoveryTrial met een collega de berg op gaat rennen en 
daarmee halen ze niet alleen geld op via de ScanCoveryTrial, maar 
ook via sponsoring voor de Mont Ventoux. Stichting Mont Ventoux 
heeft ons als één van de officiële subdoelen gekozen, waarbij 40% 
van hetgeen wij ophalen voor het inloophuis is en 60% voor 
onderzoek naar Kinderkanker middels KWF. 

 
4 dagdelen  yoga bij kanker 
2 dagdelen  massage bij kanker 
2 dagdelen  Qi behandelingen 
2 dagdelen  Voetreflexzonetherapie 
2 dagdelen  Nije Salon 
4 dagdelen  creatieve club 
21 dagdelen  vrije inloop 
 
 
Februari: 
  3 februari: eerste spreekuur Netwerk Palliatieve Zorg 
  4 februari: Wereldkankerdag: Open dag Het Nije Huis en rozendoorgeefactie 
 

   
 
10 februari: inloop Alvleeskliervereniging 
11 februari: Debby houdt een praatje in Huiskamer Zuid in Wierden 
  Workshop Zhineng Qigong 
  Debby Nijenhuis in gesprek met Yvonne Kroonenberg  

in de bibliotheek Hengelo  
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14 februari: Kick Off Mont Ventoux in Steenwijk 
 

 
19 februari: Bijeenkomst Palliatieve Zorg in Het Nije Huis 
 
3 dagdelen yoga bij kanker 
1 dagdeel massage bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
1 dagdeel voetreflexzonetherapie  
1 dagdeel Nije Salon 
4  dagdelen creatieve club 
20 dagdelen vrije inloop 
 
Maart 
  3 maart: start lessen Zhineng Qigong (elke maandagmiddag) 

 
 
De meeste mensen weten wel ongeveer wat yoga inhoudt, maar wat is nu eigenlijk 
Zhineng Qigong?  
Zhineng Qigong is een Chinese bewegingsleer, goed voor lichaam en geest. De 
relatief eenvoudige oefeningen maken je lichaam sterker en soepeler en je geest 
helder en alert. In principe zijn de oefeningen door iedereen te doen, al dan niet 
aangepast, eventueel zittend of liggend (visualiseren).  
Zhineng Qigong wordt 1x per week in Het Nije Huis gegeven. Tijdens de 
zomerrooster is dat op donderdag en vanaf 17 augustus iedere maandagmiddag. 
Lees meer over Zhineng Qigong in Het Nije Huis op www.hetnijehuis.nl/het-nije-
huis/agenda/2015-07-06+Zhineng+Qigong 
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 5 maart: inloop Stichting Klankbord 
10 maart: inloop Alvleeskliervereniging 
17 maart:  workshop nat-in-nat levensboom 

 
 
21 maart: 11 slingermatches gemaakt op de Slingerbeurs 2014 
 
3 dagdelen yoga bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
0 dagdelen massage bij kanker 
3 dagdeel voetreflexzonetherapie behandelingen 
3 dagdelen Zhineng Qigong 
1 dagdeel Nije Salon 
4  dagdelen creatieve club 
22 dagdelen vrije inloop 
 
 
 
 
April 
  1 april: Het Nije Diner 2014 (opbrengst € 50.000,00) 
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  7 april: start HairIdentity in Het Nije Huis (elke maandag) 
  Spreekuur Netwerk Palliatieve Zorg   

Debby houdt een praatje tijdens het diner van de Rotary Hengelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 april: eerste lunchen met Lin! (elke donderdag) 
 

 
 
14 april: inloop Alvleeskliervereniging 
17  april:  Nije Live OPBRENGST 1.440,00 
  nieuwe ambassadrice: Dorothée Loorbach 

Lin (Linda Smit) laat elke donderdag zien dat gezond eten  
ook heel erg lekker kan zijn. De lunch is voor lotgenoten en naasten 
en via de site van Lin kan achteraf ook het recept gevonden worden. 
Wij zijn bijzonder blij met de komst van Lin en de donderdag is  
graag bezochte dag door onze gasten. 
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4 dagdelen yoga bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 2 dagdelen massage bij kanker 
1 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
3 dagdelen Zhineng Qigong 
2 dagdeel Nije Salon 
4  dagdelen  creatieve club 
19 dagdelen vrije inloop  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei: 
12 mei: inloop Alvleeskliervereniging 
14 mei:  inloop Stichting Klankbord 
  Wendy houdt een praatje in het MST voor hoofd-hals patiënten  
19, 20, 21 en 22 mei:  Verwendagen in het Nije Huis 
20 mei: afscheidswedstrijd Sander Boschker (ambassadeur van Het Nije  
                    Huis) op de shirtjes staat Het Nije Huis logo (€ 8.000) 

 
 
22 mei: de tweede editie van De Nije Open (golftoernooi)  
  (opbrengst € 15.006,44) 

 
 
 

Sander Boschker is een zeer gewaardeerd 
ambassadeur van de Nije . Altijd betrokken en altijd 
aanwezig waar nodig. Sander hoefde niet lang na te 
denken over het goede doel van zijn 
afscheidswedstrijd en alle Nije kanjers glommen van 
trots bij het zien van Het Nije logo op de shirtjes en 
langs de lijn!  
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Nije Open is een gezellig golftoernooi dat door een groep betrokken ondernemers samen met De Nije georganiseerd 
wordt. 
Jeroen Wevers (Gibp) , Thomas Goorhuis (catering Merlijn) , Martijn Guillot (Hardt online), ambassadeur van de Nije 
Sander Boschker (Fc Twente) hebben wederom samen een prachtig toernooi neergezet waarbij gezelligheid voorop 
staat en de winkansen voor iedereen binnen bereik liggen vanwege een spelmethode die Texas Scramble heet. 
Inmiddels is de derde editie al uitverkocht en dat is niet alleen vanwege de gezelligheid maar vooral ook te danken 
aan de meer dan voortreffelijke catering van Club Merlijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 mei:   informatie bijeenkomst voor vrijwilligers en professionals  

 werkzaam in de Palliatieve Zorg 
29 mei:  Hemelvaartsdag: wandelen met Debby op de Holterberg  
 
2 dagdelen Yoga bij kanker 
2 dagdelen massage bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
4 dagdelen Zhineng Qigong 
2 dagdelen De Nije Salon 
3 dagdelen Lunchen met Lin 
4  dagdelen creatieve club 
18 dagdelen vrije inloop 
 
 
 
 
Juni: 
  1 juni: Het Nije Team (Mont Ventoux) staat op de Rommelmarkt Go Planet  
  3 juni: Spreekuur Netwerk Palliatieve Zorg 
  9 juni: Nije Pinksterfair (Mont Ventoux) 
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17 juni: 8 medewerkers gemeente Hengelo maken schoon in Het Nije Huis  
  (slingermatch) 
18 juni: bijeenkomst Netwerk Palliatieve Zorg  

thema: complementaire zorg in de palliatieve fase 
19 juni: BBQ voor de vrijwilligers 
20 juni: BBQ voor jongeren met en naast kanker 
 
 
 
 
26 juni: uitreiking Nijverbij aan Debby Nijenhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 juni: bijeenkomst Business Point Twente in Het Nije Huis 
 
4 dagdelen yoga bij kanker 
2 dagdelen massage bij kanker (ivm vakantie masseuse) 
2 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
4 dagdelen Zhineng Qigong 
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2 dagdelen De Nije salon 
4 dagdelen Lunchen met Lin 
4  dagdelen creatieve club 
20 dagdelen vrije inloop 
 
 Juli: 
16 juli: inloop Alvleeskliervereniging 
17 juli: studente opleiding Oncologische Voetverzorging loopt stage in Het 
  Nije Huis 
 
1 dagdelen yoga bij kanker (vakantie Yogadocente) 
0 dagdelen Qi behandelingen 
1 dagdeel voetreflexzonetherapie behandelingen 
3 dagdelen Zhineng Qigong 
2  dagdelen De Nije Salon 
4 dagdelen Lunchen met Lin 
5  dagdelen creatieve club 
15 dagdelen vrije inloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus: 
13 augustus:  inloop Alvleeskliervereniging 
18 augustus:  fotoshoot voor flyer “Zingen voor je leven” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20 augustus: Bijeenkomst Stichting Klankbord 
 
1 dagdelen yoga bij kanker (vakantie Yogadocente) 
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0 dagdelen Qi behandelingen 
1 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
2  dagdeel Zhineng Qigong 
2 dagdelen De Nije Salon 
4 dagdelen Lunchen met Lin 
4 dagdelen creatieve club 
16 dagdelen vrije inloop 
 
September: 
1 september:  spreekuur Netwerk Palliatieve Zorg 

inloop Alvleeskliervereniging 
   vertrek bus deelnemers en supporters beklimming  

Mont Ventoux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 september:  Franse dag in Het Nije Huis en beklimming Mont Ventoux door  
   Het Nije Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 september: aankomst deelnemers en supporters beklimming Mont Ventoux 
15 september: bezoek Wannebiez  
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22 september: open dag “Zingen voor je leven” 
24 september: informatie avond Oncologische Fysiotherapie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 september: Twentse Vrouwenloop (opbrengst € 2.222,22) 
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4 dagdelen yoga bij kanker 
1 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
5 dagdelen Zhineng Qigong 
2 dagdelen Nije Salon   
4 dagdelen Lunchen met Lin 
1  dagdelen Zingen voor je Leven 
4 dagdelen  creatieve club 
22 dagdelen vrije inloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober: 
  6 oktober: start “Zingen voor je leven” koor 
 
 
Zingen voor je Leven Hengelo is onderdeel van het landelijke korennetwerk van 
Stichting Kanker in Beeld. In deze koren wordt gezongen door mensen die met 
kanker te maken hebben (gehad). Zingen geeft energie aan lichaam en geest. 
Het biedt ook troost, steun, kracht en vooral veel plezier. 
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14 oktober: bijeenkomst wijkverpleegkundigen in Het Nije Huis 
 
15 oktober: eerste Reiki behandelingen in Het Nije Huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 oktober:  Debby Nijenhuis is spreker op een thema avond van de bibliotheek  
  Hengelo 
23 oktober:  Het Nije Huis staat met een stand op het Borstkankersymposium van 
  het MST  
 
3 dagdelen yoga bij kanker (1 week vakantie Yoga docente) 
0 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
4 dagdelen Zhineng Qigong 
2 dagdelen Nije Salon 
5 dagdelen Lunchen met Lin 
2 dagdelen  Zingen voor je Leven 
2 dagdelen Reiki 
5 dagdelen creatieve club 
23 dagdelen vrije inloop 
 
 
 
 
November: 
1 november: Afterparty Mont Ventoux  (opbrengst € 

16.725)  
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3 november: inloopspreekuur Netwerk Palliatieve Zorg 
5 november: inloop Stichting Klankbord 
7 november: Uitreiking Overijsselse Vrijwilligersprijs 
11 november: 8 medewerkers gemeente Hengelo maken schoon in Het Nije Huis 
19 november: bijeenkomst Netwerk Palliatieve Zorg 
    thema: Vermoeidheid 
25 november: IPSO training 
27 november: Het Nije Huis in kerstsferen brengen 
 

 
 
 
4 dagdelen yoga bij kanker 
2 dagdelen massage bij kanker 
0 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
5 dagdelen Zhineng Qigong 
2 dagdelen Nije Salon 
4 dagdelen  Lunchen met Lin 
1 dagdelen Zingen voor je Leven 
2 dagdelen Reiki  
4 dagdelen creatieve club 
20 dagdelen vrije inloop 
 
December: 
12 december: De Nije Kerstfair  
Michael Sijbom doneerde de snert voor de kerstfair. Alwie Nieuwenhuis maakte 
en doneerde prachtige houten kerstbomen. Door de vrijwilligers een kerstbal te 
geven van de Linda Foudiation steunden wij met deze gift ook een mooi ander 
doel en kregen gezinnen die het niet breed hebben een mooie cheque om te 



	   26	  

besteden.  

Na de kerstfair ging het nog even door met…. 

Feest avond in Club Merlijn met de Wannebiezz!! 

Arie, Gillis en Rocco kwamen helemaal uit Rotterdam en het dak ging eraf bij 
Club Merlijn…wat een gezelligheid brengen deze muzikanten met zich mee!  

DJ Marcel Spijkerman en Willie Oosterhuis complementeerde de avond en Willie 
had zelfs Hein van de Spitfires meegenomen om voor ons te zingen. 

Deze avond werd mede georganiseerd door Teams Supershortlease en hoorde 
bij de acties van de Scancoverytrial. 

 

 

De opbrengst van De Nije Kerstfair en van het feest in Merlijn  is onderdeel van 
de opbrengst van de ScanCoveryTrial 2015 
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22 december: bedankavond vrijwilligers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 dagdelen yoga bij kanker 
1 dagdelen Qi behandelingen 
1 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
3 dagdelen  Chi Neng Qigong 
1 dagdelen Nije Salon 
3 dagdelen  Lunchen met Lin 
3 dagdelen Zingen voor je Leven 
2 dagdelen  Reiki 
3  dagdelen  creatieve club 
17 dagdelen vrije inloop  
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Totalen 2014 
 
Nieuw in 2014: 
 
Spreekuur Netwerk Palliatieve Zorg (start februari 2014) 
Zhineng Qigong      (start maart 2014) 
HairIdentity     (start april 2014) 
Lunchen met Lin!    (start april 2014) 
Zingen voor je Leven    (start oktober 2014) 
 
 
 
 
Therapeutisch:  Yoga bij kanker      36 dagdelen 

 Massage bij kanker       9 
 (gestopt i.v.m. verandering baan masseuse) 
 Voetreflexzonebehandelingen    20 
 Zingen voor je Leven       7 

 
Wellness:   De Nije Salon      21 
 
Vitaal:   Zhineng Qigong      36 

 Qi behandelingen      14 
    Reiki behandelingen       6 
    De Nije wandelgroep     42 
 
 
Lotgenotencontact: De Crea club      49 

  Lunchen met Lin      10   
 
 
Faciliteren:   Alvleeskliervereniging      8 
    (tijdelijk gestopt ivm ziekte vertegenwoordiger 

  Alvleeskliervereniging) 
    Stichting Klankbord          4 
    Spreekuur Netwerk Palliatieve Zorg     5 
    Bijeenkomst Netwerk Palliatieve Zorg      2 
 
Totaal aantal  dagdelen met activiteiten in het Nije Huis  296 dagdelen 
(naast de vrije inloopuren) 
 
Vrije inloop          233 dagdelen  
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Aantal	  bezoeken	  per	  maand	  
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6. Toelichting boekjaar 2014 
 

Het bestuur van De Nije Stichting, statutaire vestigingsplaats Hengelo, biedt 
hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 
2014. De jaarrekening is door de Raad van Toezicht op 18 juni 2015 
gecontroleerd en goedgekeurd. 

Algemene informatie 

De Nije Stichting is opgericht op 13 maart 2008 en heeft ten doel: 

Het motiveren, inspireren, informeren en faciliteren bij het bereiken van meer 
kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten én hun naasten. 

 

Financiële gang van zaken gedurende boekjaar 2014 

In 2014 werden we warm verrast door een groep mensen uit Vlaardingen die zich 
middels de ScanCoveryTrial voor ons wilden inzetten. Doordat zij direct al bezig 
gingen met fondsen werven en deze ook 1:1 doorstuurden naar onze rekening, 
konden wij in 2014 al genieten van de inkomsten die we anders pas in 2015 
zouden ontvangen, omdat de ScanCoveryTrial pas in 2015 gereden werd.  

Ons diner heeft € 50.000,- opgebracht en hoewel dat het hoogst haalbare was 
gezien de avond en het beperkte aantal verkochte tafels, was het aanzienlijk 
lager dan voorgaande jaren. Daarmee is ook besloten om uit te kijken naar een 
andere opzet en meer hulp van buitenaf omdat de druk op de interne organisatie 
in verhouding te hoog is en er geen ruimte is om alles goed af te wikkelen.  

Nije Open daarentegen is inmiddels een prachtig golftoernooi, dat gedragen 
wordt door locale ondernemers. Het levert veel goodwill en fondsen op, is een 
toernooi waar mensen naar uitkijken en Het Nije Huis wordt minimaal belast 
omdat de werkgroep elk een eigen taak uitvoert. Wij zijn bijzonder dankbaar voor 
deze groep en hopen nog lang samen een mooi toernooi te mogen organiseren. 

Nije Live liep ook dit jaar wat terug, deels door gebrek aan marketing. Ook wordt 
het elk jaar moeilijker om artiesten belangeloos te laten optreden. Hoewel we in 
2015 graag een 5e editie willen organiseren lijkt het een wijzer plan om eerst met 
Metropool om de tafel te gaan hoe we Nije Live beter en gemakkelijker kunnen 
aanpakken. 
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Al met al zijn het toch de evenementen die op dit moment het leeuwendeel van 
de begroting dekken en dat is op zich een kwetsbare ontwikkeling. Bij het 
wegvallen van een evenement betekent dat automatisch dat de begroting in 
gevaar kan komen.  

Maar we hadden ook een meevaller. Daar waar de energierekening in 2013 nog 
aanzienlijk gestegen was, kregen we in 2014 geld terug. Dit is vooral te danken 
aan het feit dat we inmiddels alleen de ruimtes verwarmen, die op dat moment 
ook echt warm moeten zijn. Omdat het huis een monument is mogen we helaas 
geen zaken als enkele ramen vervangen en is er weinig ruimte om stookkosten te 
besparen middels duurzame aanpassingen. 

Tevens hadden we het geluk om één van de officiele goede doelen te worden 
van de Mont Ventoux beklimming en hebben we daar toch € 15.000,- van 
gekregen en zelf daarnaast nog wat fondsen opgehaald.  

De grootste kostenpost van de stichting zijn exploitatie- en organisatiekosten. 
Deze zijn echt niet verder te verlagen en zullen in de toekomst zelfs (licht) stijgen. 

De druk om elk jaar de begroting te halen is bijzonder groot en drukt zwaar op 
ons. Wij blijven zoeken naar meer mogelijkheden en hopen in de toekomst 
iemand te kunnen aanstellen die ons kan helpen met de subsidies. 

 

Eigen Evenementen Het Nije Diner    €      50.786 
    De Nije Live     €        1.440 
    De Nije Open    €      15.976 
            
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    totaal         €      68.202 

 

Alle kosten van 2014 zijn binnen de begroting gebleven en het restant van 2014 
zal in ons continuïteitsfonds gestort worden, zodat we in 2015 de continuïteit van 
het inloophuis kunnen waarborgen. 

De verzekering van de inboedel is gesponsord door Kessler Assurantiën en de 
loonadministratie door Kroeze Wevers. Joop Schonewille, gepensioneerd 
accountant van De Jong en Laan heeft de jaarrekening kosteloos opgesteld. 
Netgemak sponsorde wederom de website. 

De meeste evenementen hebben we low-budget kunnen uitvoeren omdat vele 
partijen kosteloos of tegen kostprijs hebben meegewerkt. Deze sponsoren zijn 
apart in het verslag per evenement genoemd. 

 



	   32	  

 

7. Jaarcijfers 2014 
 
DE NIJE STICHTING te Hengelo             

 
          
          Balans per 31 december 2014           ( in € ) 

 

          
          A c t i v a : 

   
31.12.2014 

  
31.12.2013 

                   
 

          Vaste Activa 
        

          
 

Terreininrichting 
  

2.344 
  

3.363 
  

 
Inventaris 

  
3.332 

  
7.170 

  
     

5.676 
  

10.533 
 Vlottende activa : 

        
 

Voorraden reclame- en aktie artikelen 1.608 
  

2.009 
  

 
Debiteuren 

  
1.000 

     
 

Vorderingen 
  

2.185 
  

5.335 
  

     
4.793 

  
7.344 

           
 

Geldmiddelen : 
   

221.916 
  

210.511 
 

          Totaal activa 
   

232.385 
  

228.388 
 

          
                            

 

          P a s s i v a : 
   

31.12.2014 
  

31.12.2013 
                   
 

          Eigen Vermogen : 
        

 
Stand per 1 januari  

   
0 

  
0 

 
 

resultaat boekjaar 
   

4.999 
  

4.464 
 

 
naar te bestemmen fondsen 

  
-4.999 

  
-4.464 

 
 

Stand per 31 december 
  

0 
  

0 
 

          Bestemmingsreserves 
        

 
Continuïteitsfonds 

  
200.000 

  
200.000 

  
 

Bestedingsfonds 
  

28.392 
  

23.393 
  

 
Te bestemmen fondsen 

  
228.392 

  
223.393 

           
          Kortlopende schulden : 

       
 

Te betalen kosten 
   

3.993 
  

4.995 
 

          
          Totaal passiva 

   
232.385 

  
228.388 
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Staat van baten en lasten over het jaar 
2013         ( in € ) 

         
         
     

2014 
  

2013 
                  

         Baten uit fondswerving, akties en subsidies etc. 
    

         Totale opbrengsten 
   

116.763 
  

129.828 
Financiële baten en lasten 

  
2.720 

  
3.036 

     
119.483 

  
132.864 

         Kosten 
       Personeelskosten 
  

60.337 
  

55.131 
 Huisvestingkosten 

  
45.633 

  
49.435 

 Verkoopkosten 
  

1.232 
  

8.517 
 Kosten inloophuis 

  
1.830 

  
2.798 

 Kantoorkosten 
  

2.066 
  

3.585 
 Algemene kosten 

  
-1.471 109.627 

 
4.077 123.543 

     
  

  
  

Resultaat voor afschrijvingen 
  

9.856 
  

9.321 
Afschrijving terreininrichting 

 
1.019 

  
1.019 

 Afschrijving inventaris 
 

3.838 4.857 
 

3.838 4.857 

         Netto overschot 
   

4.999 
  

4.464 
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8. Jaarplan 2015 
 
1. Inleiding 

De stijgende lijn van het aantal bezoeken in 2013 (17%) zet gestaag door in een 
stijging van  21,3 %  in 2014. Wij hebben 1776 bezoeken kunnen registreren, 
maar daarnaast zijn er ook mensen die niet geregistreerd wilden worden en tellen 
wij de telefonische consulten niet mee. In 2014 startten we met Zingen voor je 
leven en wij verwachten, gezien de animo, dat we hier al snel uit ons jasje zullen 
groeien. Hoewel wij in de afgelopen jaren ook al hebben ingezet op meer 
zichtbaarheid naar de buitenwereld zullen we dit ook in 2015 blijven doen, want 
er is nog heel veel te winnen op dat gebied. Wij horen nog te vaak van gasten dat 
ze niet van ons bestaan wisten, terwijl ze er toch duidelijk naar gevraagd hadden 
bij bijvoorbeeld hun oncoloog of huisarts.  

 

2. Missie en visie 

De missie en visie van De Nije Stichting is om iedereen met en na kanker én hun 
naasten door middel van positief ondersteunende programma’s weer kwaliteit 
van leven te bieden en te laten ervaren dat zij, ondanks hun ziekte, midden in het 
leven kunnen blijven staan. 

 

3. Doelgroep 

De Nije Stichting is er voor mensen met kanker én hun naasten. Het 
verzorgingsgebied ligt in de regio Twente als het gaat om Het Nije Huis, maar 
gebleken is dat de speciale evenementen van de Nije Stichting ver daarbuiten 
reiken. Ook voor het inloophuis geldt dat de deur open staat voor iedereen buiten 
ons verzorgingsgebied, al zullen wij hen wel wijzen op de mogelijkheden in hun 
eigen omgeving. 
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4. Doelstelling en speerpunten 2014 

Verlagen van de drempel en toename aantal gasten 

Dit is nog steeds een belangrijk speerpunt. 

Het beleid is gericht op het kunnen accommoderen van een toename van het 
aantal gasten. Meer activiteiten zullen moeten worden aangeboden en ook 
verwijzers dienen op de hoogte te worden gesteld van ons bestaan en ons 
programma. Door verwijzers te bezoeken, ziekenhuispersoneel uit te nodigen in 
het huis en een toename van het aantal lezingen hopen wij ons huis meer onder 
de aandacht te krijgen.  

 
Aantrekken externe specialisten 

In 2014  zijn wij al begonnen met de zoektocht naar externe partijen om het  
aanbod in het Nije Huis uit te breiden. Wij zetten deze lijn in 2015 door. De winst 
is meer aanbod in het huis voor de gasten zonder dat zij daar ver voor moeten 
reizen en het gemak onder 1 dak. Door externe specialisten een plek te bieden 
tegen een kleine gebruikersvergoeding kunnen de we de kosten iets ontlasten. 
Andere inloophuizen maken al gebruik van deze formule en het blijkt een mooie 
aanvulling op het interne aanbod. Daarnaast genereert het meer bezoeken en 
helpt het mee in het dragen van de vaste kosten. Een haarwerkdame is inmiddels 
al begonnen en we zijn op zoek naar een huidtherapeut en een oncologische 
fysiotherapeut. Verder kijken wij wat nog een goede aanvulling zou kunnen zijn. 
Uiteraard wordt er alleen gekozen voor therapeuten/specialisten die binnen onze 
doelgroep, missie en visie passen. 

 

Vrijwilligers en scholing 

In november 2013 hebben alle vaste gastheren en –vrouwen een basisopleiding 
van de IPSO gekregen. Wij merken dat dit een zeer positief effect heeft gehad op 
zowel de vrijwilligers als de gasten. Hoewel we dit graag jaarlijks wilden 
voortzetten zal het financieel lastig haalbaar zijn en staat de eerstvolgende 
cursus gepland voor eind 2015/begin 2016. 

Patiëntenverenigingen meer zichtbaar in ons huis 

Door alle patiëntenverenigingen uit te nodigen hopen wij meer inzicht te krijgen in 
de verenigingen en hen meer zichtbaarheid in ons huis te geven. Dat kan door 
het aanleveren van goede informatie en folders, een korte lijn via mail of telefoon 
maar het kan ook door ze te faciliteren in ons inloophuis. 
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Ontwikkelen nieuwe fondsenwervende evenementen 

Al vier jaar hebben we een groot Nije Diner georganiseerd met als hoogtepunt in 
2013 een geweldig bedrag van € 100.000,-!  Het vergt heel veel organisatie, 
maar levert wel het leeuwendeel van onze begroting. In 2014 werd de opbrengst 
gehalveerd en naar verwachting zal het in 2015 nog moeilijker worden om tafels 
te verkopen en kavels te veilen. Toch kunnen wij niet zonder een groot 
evenement omdat het grootste deel van de begroting hieruit voort komt. 
Daarnaast is het ook een prachtige kans om aan onze sponsoren terug te 
koppelen wat wij met hun geld doen. Het zelf organiseren neemt echter te veel 
tijd in beslag en gaat ten koste van het werk in Het Nije Huis. Wij zullen moeten 
uitkijken naar een externe partij die de organisatie op zich wil nemen of wellicht 
een totaal ander concept kan en wil neerzetten met als doel zowel geld op te 
halen als binding te houden met sponsoren. 

De Nije Live is niet direct een groot fondsenwervend evenement, maar is een 
gezellig concert in Metropool waarbij we merken ook een andere doelgroep aan 
te spreken en daarmee de bekendheid te vergroten. 

De Nije Open was in 2014 een geweldig succes en zal vanaf nu een jaarlijks 
terugkerend evenement zijn. In 2015 zal dit evenement plaatsvinden in Ahaus. 

Twente Beweegt heeft in 2013 en 2014 niet plaats kunnen vinden en zal, in de 
vorm zoals we voor ogen hebben, ook in 2015 niet doorgaan…. Wij blijven hopen 
dat dit evenement opnieuw opgepakt wordt en dat we het nieuw leven kunnen 
inblazen. Bewegen is en blijft een belangrijk speerpunt en Twente Beweegt is 
een prachtige combinatie om zowel mensen in beweging te zetten als geld te 
genereren. 

In 2014 waren we het goede doel van de Twentse Vrouwenloop en wij zullen dat 
in 2015 ook zijn. 

Daarnaast gaat een Nije Huis team onder leiding van Debby Nijenhuis voor de 
tweede keer de Mont Ventoux beklimmen. 10 enthousiaste leden gaan op 3 en 4 
september wandelend de berg op. Een mooie samenwerking met Stichting Mont 
Ventoux waarbij 60% naar het KWF gaat voor onderzoek tegen kinderkanker en 
40%  naar ons inloophuis. 

www.grootverzettegenkanker.nl 

en  

http://www.grootverzettegenkanker.nl/deelnemers-per-groep/het-nije-huis-
team/members/#.U4x86NzY9TA 
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Scancoverytrial 2015 

In 2014 werden we verrast door de Nije Kerels die voor ons de ScanCoveryTrial 
gingen rijden. Doordat zij halverwege financieel in de problemen kwamen leek 
het er even op dat zij moesten afhaken. Xavier Ottens, team 77 van de 
ScanCoveryTrial, schoot echter te hulp en hierdoor konden de Nije Kerels alsnog 
rijden; met een prachtig resultaat voor Het Nije huis. 

Tijdens de voorbereidingen werden wij bezocht door de held van team 77 en zijn 
ScanCoveryTrial partner Fulco Assendelft. De beide heren besloten Het Nije Huis 
in 2015 als goed doel te kiezen voor hun tweede editie van de ScanCoveryTrial. 

Maar dat was voor de mannen nog niet genoeg… Zij enthousiasmeerden nog 
meer teams om voor Het Nije Huis te gaan rijden en opeens reden er 3 auto’s 
voor ons inloophuis! En dan te bedenken dat deze kanjers uit Vlaardingen en 
omstreken komen en daarmee het westen zich dus voor het oosten inzet! 
Hartverwarmend!! 

De Nije Kerels waren in 2014 al van de partij en hebben zich ook al weer 
ingeschreven voor 2015. Daarnaast werd Het Nije Huis verkozen als officieel 
goed doel voor 2015 en kreeg een gratis inschrijving… Debby Nijenhuis en Ernst 
Olde Riekerink zullen namens Het Nije Huis de ScanCoveryTrial gaan rijden! 
Omdat de heren uit Vlaardingen in 2014 al begonnen zijn met acties en fondsen 
werven hebben wij een groot deel van de opbrengst in 2014 al mogen ontvangen. 

Wij zijn bijzonder blij met deze hulp en prachtige campagnes. Ook zijn wij de 
organisatie van de ScanCoveryTrial zeer dankbaar dat we de kans krijgen om via 
de rit naar het verre Noorden en de bijbehorende media-aandacht ons inloophuis 
onder de aandacht te brengen. We gaan het live volgen vanuit Het Nije Huis en in 
februari wordt het zelfs uitgezonden door RTL7. 

 

 
 
 


