
Jaarverslag 2015 
 
Voorwoord 
 
2015 was het jaar waarin we, naast activiteiten voor het huis, vooral intern druk 
bezig zijn geweest met een professionaliseringsslag. Het was ook het jaar van 
ons eerste Nije Huis lustrum. Halverwege het jaar is ons team aangevuld met een 
tweede coördinator en zijn we druk aan de slag gegaan met het ontwikkelen van 
meer activiteiten. We merken dat we langzaamaan het huis uitgroeien en moeten 
twee keer per maand al extern een ruimte huren voor de grotere groepen.  
Hoewel we nog steeds niet overal bij de verwijzers bekend zijn merken we wel 
dat steeds meer mensen de weg naar ons weten te vinden. 
 
In januari 2015 hebben Ernst en ik de Scancovery Trial mogen rijden als goed 
doel en daar is in februari een mooi verslag van op RTL 7 uitgezonden. 
Veel aandacht voor ons huis en een rit om nooit meer te vergeten. 
 
In september 2015 bestond het Nije Huis 5 jaar en dat hebben we met een mooie 
feestweek gevierd. We begonnen met een bedankdag voor de vrijwilligers, een 
dag voor patiëntenverenigingen en een dag voor onze gasten en we eindigden 
met een middag voor onze sponsoren en Noabers en een vruchtbare meeting 
met de wethouders Zorg van de 14 Twentse gemeenten.  
 
We hebben het jaar financieel goed kunnen afsluiten. Maar voelen ook de druk 
van 2016 aankomen omdat er minder acties voor het Nije Huis zijn en er in 
Twente 3 grote activiteiten zijn van het KWF wat uiteindelijk een ruime miljoen 
aan fondsen uit Twente zal trekken. 
 
We kijken dankbaar en trots terug op 2015, maar beseffen ons ook dat er nog 
een lange weg te gaan is en dat ons een lastig jaar te wachten staat. 
Deze uitdaging gaat het hele team aan en ik voel me bijzonder gesterkt door de 
geweldige mensen om me heen. Zowel het team vrijwilligers, haar coördinatoren, 
de RvT, RvA en alle sponsoren maken het dat we samen kunnen ondersteunen 
bij de zoektocht naar kwaliteit van leven voor iedereen die met kanker 
geconfronteerd is (geweest). We doen het Samen! 
 
Allen dank voor uw steun en vertrouwen en 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.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Nije groet,  
Debby Nijenhuis 
Initiatiefneemster De Nije Stichting 
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2. Inleiding	  
	  
“Kanker heb je samen”  
 
Steeds vaker merken wij bij onze gasten dat kanker niet alleen de persoon zelf 
treft maar ook alle naasten eromheen. 
Het gezinslid met de diagnose kanker ondergaat de medische behandelingen, 
maar ook de andere gezinsleden worden getroffen. Niet direct door kanker, maar 
wel door de emotionele gevolgen daarvan. 
 
Onmacht, verdriet, woede en vooral angst zijn veelgehoorde emoties die binnen 
een door kanker getroffen gezin heersen. We merken dat naasten daarom ook 
vaker de behoefte voelen om geholpen of gehoord te worden. 
Het blijft maatwerk, niemand is gelijk en ook zelden wordt er hetzelfde 
gereageerd. Daar waar sommige stellen er sterker en nader tot elkaar uitkomen, 
zien we helaas ook dat het verschil in het verwerken van emoties de mensen uit 
elkaar kan drijven. Ook kinderen kunnen totaal verschillend reageren of een 
reactie blijft in eerste instantie uit. Soms lijken de situaties goed handelbaar en 
zegt men geen behoefte te hebben aan extra ondersteuning, maar niet zelden 
staat men alsnog een jaar later voor de deur met de vraag om hulp. 
 
Hoewel we natuurlijk ook horen dat er niet altijd bij iedereen behoefte is aan een 
huis waar je terecht kunt voor vragen, een luisterend oor en herstellende 
programma’s merken we toch een groeiende belangstelling voor ons huis en het 
werk dat we doen.  
 
Het is vooral de onwetendheid en het stigma “ buurthuis” dat drempelverhogend 
werkt, maar eenmaal binnen is dat snel vergeten en worden de activiteiten 
dankbaar gevolgd. 
 
Om de drempel te blijven verlagen is het belangrijk om te blijven communiceren. 
Met verwijzers, zorgverzekeraars, lotgenoten, vrijwilligers, sponsoren en iedereen 
die op welke manier dan ook betrokken is bij onze doelgroep ofwel: alle 
stakeholders. 
 
Elke vorm van publicatie en informatie over ons werk naar buiten toe omarmen 
we en af en toe wordt er iets geschreven waar we zelf ook behoorlijk van onder 
de indruk zijn. 
 
Zo schreef de wethouder van Zorg in Wierden, de heer De Putter, een prachtige 
column naar aanleiding van zijn bezoek aan ons Nije huis…mooier kunnen we 
het zelf niet verwoorden. 
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COLUMN WETHOUDER DE PUTTER: HET NIJE HUIS, EEN 
“SCHUILHUIS” 

“Als het onweer komt, 
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou?”. “Mag ik dan bij jou schuilen?” 
 
Regels uit het mooie, welbekende lied van Claudia de Breij. 
Deze regels gaan door mijn hoofd als ik aan een lange, 
robuuste tafel zit in de smaakvolle huiskamer van Het Nije 
Huis. Ter gelegenheid van hun 5-jarig bestaan zijn 
burgemeesters en wethouders uit alle 14 Twentse 
gemeenten uitgenodigd . Aan het hoofd van de tafel zit 
Debby Nijenhuis,’founding mother’ van Het Nije Huis.  
Is uw nieuwsgierigheid gewekt? 

Mens tot mens 
Het Nije Huis is een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Een 
huis waar lotgenoten begrijpen en aanvoelen waar je als mens met de diagnose 
kanker doorheen gaat. Geen medische insteek, maar contact van mens tot 
mens.  Is het dan alles kommer en kwel in het inloophuis? Nee hoor, er mag 
gelachen worden en dat wordt er dan ook. Een huis om even te ‘schuilen’ dus. 
Debby vertelt heel bevlogen over haar geschiedenis en over de oprichting van 
het huis en het eeuwige knokken om het in stand te houden, een heroïsch 
verhaal  in mijn ogen. 
Drempelvrees 
Wat me echter speciaal opvalt zijn twee zaken. Allereerst hoe mensen de 
drempel van het huis (figuurlijk) soms ervaren, hoe mensen soms een paar 
keer  langs het huis lopen, voordat ze naar binnen durven. Als ‘psycholoog-van-
de-koude-grond’ denk ik wel te kunnen begrijpen waarom dat is. Maar voor wie 
het aangaat: ga gerust, het zijn schatten van mensen daar en je zult je welkom 
voelen. En een tweede, de onbekendheid. Ik heb de proef op de som genomen 
en de naam Nije Huis in verschillende overleggen genoemd. De reactie is steeds 
dezelfde: vragende ogen. 
Zegt het voort 
Voor alle lezers: kijk eens op hun site www.denijestichting.nl en vertel erover. Het 
Nije Huis is voor alle mensen uit heel Twente en ligt vlakbij station Hengelo, dus 
prima bereikbaar. 
Om met Claudia te eindigen: “Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij” 
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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 de Nije Open en 9 vrijwilligers voor 
organisatie/ondersteuning bij het Nije Diner. 

Directeur: 
Debby Nijenhuis (sinds oktober 2010 betaald) 

Coördinator:	  
Wendy Kuipers (sinds maart 2012 betaald) 
Nicole van der Woning (sinds juli 2015 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 - Nederlands hoogleraar, 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. 

 

Er zijn in 2015 geen wisselingen in de RvT geweest. 
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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) 
Hein Vergeer - Schaatser-coach 
Vivian Boelen - Presentatrice 

	  
	  
	  
Ambassadeurs	  (onbezoldigd): 
   Sander Boschker    -  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  

     

Raad	  van	  Advies	  (onbezoldigd): 
Bert Otten - voormalig wethouder Zorg , senior advisor Radar Advies 

Peter Hendriks - voormalig penningmeester De Nije, directeur Gilde print  

André van der Kolk - Of Counsel, adviseur o.a. Loyens & Loeff, Kienhuis Hoving  
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De Nije Stichting en het Nije Huis worden gedragen door vrijwilligers. Vanaf      
13-03-2008 tot aan 1-10-2010 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. Nicole van der Woning, eerst vrijwilliger bij externe 
evenementen, is sinds juli 2015 coördinator. Het loon van de directeur en van de 
coördinatoren komt 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, de opbrengst van ons Nije Diner en de opbrengst van 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 altijd tijdig 
onze kosten aanpassen indien de begroting niet toereikend is, zijn er altijd 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 
het een jaar wat minder is qua inkomsten. 

We zullen naar kansen en mogelijkheden blijven zoeken en ontwikkelen op dit 
moment een systeem waarbij we hopen op steun vanuit het MKB door hen actief 
te betrekken bij onze doelstelling. Daarmee verwachten we zowel financiële 
steun als verspreiding van onze naam. 
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4. Evaluatie	  
	  
We hebben hard gewerkt om de speerpunten voor 2015 te behalen. 
 
Drempelverlaging en toename gasten is aan gewerkt door o.a. meer open dagen 
te organiseren en ons middels lezingen en info avonden meer te profileren bij 
zowel potentiele gasten als verwijzers. 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. Er zijn stappen 
gezet richting IPSO om dit samen op te pakken. 
 
Het aantrekken van externe mensen (therapeuten) was ook een speerpunt en 
een haarwerkdame is inmiddels 2 dagen aanwezig. Daarnaast hebben we 
inmiddels een huidtherapeut in huis en zijn we op zoek naar een oncologische 
fysiotherapeut voor ons inloophuis. Onze gasten geven aan het makkelijk te 
vinden om zoveel mogelijk hier onder 1 dak te hebben zodat dan e.e.a. met 
elkaar gecombineerd kan worden. Het scheelt een extra rit naar de therapeut en 
hier kan alles in een huiselijke sfeer ondergaan worden. 
 
Het (bij)scholen van de vrijwilligers was een derde speerpunt. Alle gastvrouwen 
en een gastheer hebben de basistraining gastvrouw/gastheer, vanuit de 
landelijke overkoepeling van alle inloophuizen (IPSO), gevolgd. In 2015 is het ons 
niet gelukt om wederom een training te organiseren maar deze staat inmiddels 
voor januari 2016 ingepland. 
 
Het Nije Huis is in 2015 vaker bezocht. Naast alle activiteiten is er ruimte voor 
lotgenoten contact maar vooral ook de persoonlijk bezoeken en de persoonlijke 
aandacht worden zeer gewaardeerd. Dit neemt wel meer tijd in beslag en we 
zullen op zoek moeten gaan naar meer vrijwilligers om ons te ondersteunen. 
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Openingstijden van Het Nije Huis in 2015: 
 
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  (19.30-21.30 op afspraak) 

Donderdag:  9.30 uur tot 17.00 uur ( 19.30-21.30 op afspraak) 

	  
	  
Op	  25	  september	  2010	  bestond	  het	  huis	  5	  jaar	  en	  dat	  hebben	  we	  gevierd!	  
	  

	  
	  
 
 
 
 
 
 

Feest! 
Het$Nije$huis$bestaat$5$jaar,$en$dat$willen$we$graag$met$u$vieren!$

We zijn bijzonder dankbaar voor alle hulp in de afgelopen jaren die geboden is en trots op de resultaten 
van ons inloophuis ! We willen dan ook graag iedereen die, op welke wijze ook, ons geholpen heeft op 
gepaste wijze danken middels een hapje en een drankje in ons warme Nije Huis. 
  
Ons Nije Team, RvT en enkele ambassadeurs zullen aanwezig zijn om u desgewenst het huis te laten 
zien en bij mooi weer kunt u genieten van de prachtige stadstuin. 
  
De jubileumborrel is van 16.00 uur tot 18.00 uur 
Beursstraat 9 
7551 HP  HENGELO 
  
Graag horen wij van u of  u hierbij wel/niet aanwezig kunt zijn.  
Dat kan via sponsoring@denijestichting.nl of  via 074-2772772 
 
Wij hopen u 25 september te mogen begroeten! 
  
Namens het Nije team, ambassadeurs en RvT een Nije groet, 
  
Debby Nijenhuis (directeur) 
  

Raad$van$Toezicht:$

Voorzitter:$Mr.$Drs.$Michael$Sijbom$,$Burgemeester$van$Losser$E$$

Secretaris$:Mr.$Robert$F.$Speijdel$,$$$Speijdel$en$Speijdel$advocaten$–$$

Penningmeester:$GertEJan$H.$Oude$Voshaar$,$RAEpenningmeester$$$Partner$Ten$Kate$Huizinga$–$

RvT$lid:$Inge$WesselsEBouwens,$Aandeelhouder$Reggeborgh$Groep$–$RvT$lid:$Drs.$Joke$DijkstraEZaanen,$psycholoog$

$
$

Ere$voorzitter:$Prof.$Dr.$Wolter$Lemstra$E$Nederlands$hoogleraar,$voormalig$burgemeester$van$Hengelo$

14$(loco)$burgemeesters$van$Twente$$

opende$5$jaar$geleden$gezamenlijk$het$

Nije$Huis$
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5. Overzicht	  van	  2015	  voor	  en	  door	  het	  Nije	  Huis	  
	  
 
In het kader van volledige transparantie, maar ook omdat we samen erg trots zijn 
op het resultaat hebben we besloten een zo uitgebreid mogelijk verslag van 2015 
te tonen. Hierin vindt u ook activiteiten die we naast de reguliere uren hebben 
uitgevoerd en een verslag van wat we dankbaar hebben mogen ontvangen van 
sponsoren en donateurs. 

Jaarverslag	  2015 

	  
Januari:	  
3	  januari:	  	   Start	  ScanCovery	  Trial	  vanaf	  Go	  Planet;	  voor	  Het	  Nije	  Huis	  rijden	  dit	  jaar	  zes	  

teams:	  Het	  Nije	  Team,	  De	  Nije	  Kerels,	  Team	  Conspiro	  en	  drie	  teams	  van	  
Supershortlease	  (opbrengst	  staat	  apart	  vermeld	  bij	  externe	  evenementen	  
omdat	  het	  bedrag	  nog	  niet	  geheel	  voldaan	  is)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
11	  januari:	   Ontvangst	  deelnemers	  ScanCovery	  Trial	  in	  Het	  Wapen	  van	  Beckum	  
21	  januari:	   Bezoek	  afdeling	  C4	  Longoncologie	  MST	  
28	  januari:	   Inloopochtend	  Stichting	  Klankbord	  
	   Debby	  houdt	  een	  praatje	  bij	  MS	  Soos	  in	  Wierden	  
30	  januari:	   Training	  IPSO	  in	  Utrecht	  
	  
	  
4	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
4	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
2	   dagdelen	   	   Reiki	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
2	   dagdelen	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven!	  
20	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	   	  
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Februari:	  
	  4	  februari:	   Wereldkankerdag:	  Open	  dag	  in	  Het	  Nije	  Huis	  	  
	   	   Debby	  Nijenhuis	  naar	  uitreiking	  cheque	  Twentse	  Vrouwenloop	  	  

(opbrengst	  €2.200	  )	  
	  5	  februari:	   André	  van	  der	  Kolk	  verrast	  Debby	  Nijenhuis	  met	  een	  cheque	  van	  	  

Kienhuis-‐Hoving	  
11	  februari:	   ALV	  van	  de	  IPSO	  
	  
	  
4	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
4	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
1	   dagdeel	   	   Reiki	  behandelingen	  
3	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
1	   dagdeel	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven!	  
20	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	  
	   	  
	  
Maart:	  
17	  maart:	   Uitreiking	  cheque	  Business	  Point	  Twente	  

(opbrengst	  €	  14.515,65)	  
	  
	  
18	  maart:	   Bijeenkomst	  Netwerk	  Palliatieve	  Zorg	  
26	  maart:	   Bijeenkomst	  Rouwverwerking	  
	  
	  
	  
29	  maart:	   Vlindermarkt	  Losser	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Opbrengst	  €	  750,=)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
4	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
2	   dagdelen	   	   Reiki	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
2	   dagdelen	   	   Nije	  Salon	  
3	   dagdelen	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven	  
22	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	  
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April:	  
22	  april:	  	   Delegatie	  van	  het	  MST	  bezoekt	  Het	  Nije	  Huis	  
30	  april:	   Het	  Nije	  Huis	  staat	  twee	  dagen	  op	  de	  Zorgbeurs	  Twente	  in	  Expo	  Twente	  
	  
2	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
5	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
3	   dagdelen	   	   Reiki	  behandelingen	  
5	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
3	   dagdelen	   	   Nije	  Salon	  
2	   dagdelen	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven	  
21	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	  
	  	  	  
	  
Mei:	  
	  	  1	  mei:	   Het	  Nije	  Huis	  staat	  op	  de	  Zorgbeurs	  

Twente	  
7	  mei:	   	   Prijsuitreiking	  Loomwedstrijd	  	  
18	  mei:	   Bijeenkomst	  professionals	  Palliatieve	  Zorg	  
19	  mei:	   Twee	  personeelsleden	  van	  Vredestein	  brengen	  een	  bezoek	  aan	  Het	  Nije	  Huis	  

n.a.v.	  schenking	  	  
20	  mei:	   Debby	  houdt	  een	  praatje	  bij	  het	  MST	  voor	  mensen	  met	  kanker	  in	  het	  	  
	   	   hoofd/halsgebied	  
28	  mei:	   Verwendag	  Nije	  Verwenmei	  
28	  mei:	   Bijeenkomst	  Rouwverwerking	  
	  
2	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
4	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
2	   dagdelen	   	   Reiki	  behandelingen	  
2	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
3	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
1	   dagdeel	   	   Nije	  Salon	  
1	   dagdeel	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven	  
14	   dagdelen	   	   Vrije	  Inloop	  
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Juni:	  
	  	  	  
	  
1	  juni:	  3e	  editie	  Nije	  Open	  (Golftoernooi)	  
12	  juni:	   Het	  Nije	  Huis	  is	  het	  goede	  doel	  van	  de	  BDO	  Cup	  (opbrengst	  €	  4.500,=)	  
	   	   Ambassadrice	  Bianca	  Leusink	  en	  RvT	  voorzitter	  Michael	  Sijbom	  nemen	  
	   	   samen	  met	  Debby	  Nijenhuis,	  de	  prachtige	  cheque	  in	  ontvangst!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
4	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
1	   dagdeel	   	   Reiki	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
2	   dagdelen	   	   Nije	  Salon	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
3	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
3	   dagdelen	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven	  
4	   dagdelen	   	   Fietsen	  
20	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	  
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Juli:	  
1	  juli:	   	   Bijeenkomst	  Stichting	  Klankbord	  
1	  juli:	   	   Officiële	  eerste	  werkdag	  Nicole	  van	  der	  Woning	  	  
2	  juli:	   	   Twee	  studentes	  van	  de	  opleiding	  Oncologische	  

Fysiotherapie	  lopen	  een	  dag	  stage	  in	  het	  Nije	  Huis	  
	  
	  
3	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
5	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
2	   dagdelen	   	   Reiki	  behandelingen	  
1	   dagdeel	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
2	   dagdelen	   	   Nije	  Salon	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
1	   dagdeel	   	   Lunchen	  met	  Debby	   	  
5	   dagdelen	   	   Fietsen	   	  
15	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	  
	  
	  
	  
Augustus:	  
20	  augustus:	   Informatie	  avond	  voor	  de	  cursus	  	  
	   	   Mindfulness	  
27	  augustus:	   Vandaag	  start	  een	  3e	  groep	  Yoga	  bij	  kanker	  
27	  augustus:	   Mont	  Ventoux	  Bingo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
27	  augustus:	   Bijeenkomst	  rouwverwerking	  
31	  augustus:	   Het	  Nije	  Huis	  team	  vertrekt	  
naar	  de	  Mont	  Ventoux	  
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4	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
4	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
2	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
1	   dagdeel	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
4	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Debby	  
2	   dagdelen	   	   Nije	  Salon	  
1	   dagdeel	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven	  
5	   dagdelen	   	   Fietsen	  
18	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	  
	  
	  
	  
September:	  
	  

	  
	  
	  
3	  september:	  	   Beklimming	  Mont	  
Ventoux	  
	   	   	   Voor	  de	  tweede	  keer	  
zijn	  we	  de	  Mont	  Ventoux	  opgeklommen!	  
Een	  ervaring	  voor	  het	  leven	  !	  We	  zijn	  alle	  
lopers	  en	  supporters	  die	  met	  ons	  mee	  
waren	  bijzonder	  dankbaar	  en	  willen	  ook	  
iedereen	  die	  ons	  gesteund	  heeft	  bedanken!	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3	  september:	  	   -‐In	  Het	  Nije	  Huis	  is	  er	  een	  Franse	  lunch	  i.v.m.	  de	  beklimming	  van	  de	  	  
	   	   	   	  Mont	  Ventoux	  hele	  week.	  

	   	   -‐Sponsoractie	  Women,	  Wait!	  
5	  september:	  	   Terugkeer	  Nije	  Mont	  Ventoux	  team	  
6	  september:	  	   Het	  Nije	  Huis	  is	  het	  goede	  doel	  van	  de	  Twentse	  Vrouwenloop	  
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10	  september:	   Start	  Huid-‐	  en	  Oedeemtherapie	  in	  Het	  Nije	  Huis	  
16	  september:	   Bijeenkomst	  Netwerk	  Palliatieve	  Zorg	  
21-‐25	  september:	   Jubileumweek	  

	  
	  
21	  september	   Open	  Huis	  voor	  iedereen	  die	  geïnteresseerd	  is	  	  
22	  september:	   Diverse	  patiëntenverenigingen	  bezoeken	  Het	  Nije	  Huis	  
23	  september:	   -‐Debby	  heeft	  een	  radio	  interview	  
	   	   	   -‐Er	  is	  een	  groen	  workshop	  voor	  gasten	  

	   -‐Wendy	  neemt	  cheque	  Holland	  Casino	  	  
	   	  in	  ontvangst	  (opbrengst	  €	  500,=)	  

-‐Jubileum	  Barbecue	  voor	  alle	  	  
	  vrijwilligers	   	  

	   	   	   -‐Jubileum	  Bingo	  in	  Het	  Nije	  Huis	  
	  
24	  september	   -‐Er	  is	  een	  sweet	  workshop	  voor	  gasten	  
	   	   	   -‐Gasten	  schuiven	  aan	  voor	  een	  High	  Tea	  
	   	   	   -‐Debby	  is	  te	  gast	  bij	  RTV	  Oost	  

	   -‐Dr.	  Siemerink	  houdt	  een	  interessante	  	  
	   	  en	  goed	  bezocht	  lezing	  in	  	  

	  Het	  Nije	  Huis	  
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25	  september	   Het	  Nije	  Huis	  bestaat	  deze	  dag	  5	  jaar!	  
	   	   	   Debby	  en	  voorzitter	  van	  de	  RvT,	  Michael	  Sijbom,	  	  

hebben	  een	  (in)formele	  	  bijeenkomst	  met	  de	  wethouders	  van	  Zorg	  	  
van	  de	  14	  Twentse	  gemeenten	  	  

	   	   	   Aansluitend	  is	  er	  een	  borrel	  voor	  alle	  sponsoren	  van	  Het	  Nije	  Huis	  
	  
	  
	  
	  
	  
29	  september	   De	  	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  cursus	  Mindfulness	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
5	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
2	   dagdelen	   	   Reiki	  behandelingen	  
8	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
2	   dagdelen	   	   Nije	  Salon	  
3	   dagdelen	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven	  
4	   dagdelen	   	   Huidtherapie	  	  
3	   dagdelen	   	   Fietsen	  
21	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	   	  
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Oktober:	  
	  5	  oktober	   Eerste	  coachgesprekken	  in	  Het	  Nije	  Huis	  	  
	  6	  oktober	   Cursus	  Mindfulness	  
12	  oktober	   Het	  Nije	  Huis	  was	  aanwezig	  op	  het	  Mini	  	  
	   	   Borstkanker	  symposium	  van	  het	  MST	  
13	  oktober	   Cursus	  Mindfulness	  
15	  oktober	   Wethouder	  van	  Zorg	  in	  Hengelo,	  dhr.	  Bron,	  bezoekt	  	  
	   	   samen	  met	  beleidsmedewerkster	  	  
	   	   mevr.	  Van	  Wijk	  Het	  Nije	  Huis	  
24	  oktober	   Stiltedag	  Mindfulness	  
28	  oktober	   ALV	  van	  de	  IPSPO	  
29	  oktober	   Collectebus	  ophalen	  bij	  Women,	  Wait!	  	  
	   	   (opbrengst:	  €	  223,48)	  
	  
	  
	  
5	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
4	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
3	   dagdelen	   	   Reiki	  behandelingen	  
6	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
2	   dagdelen	   	   Nije	  Salon	  
2	   dagdelen	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven	  
4	   dagdelen	   	   Huidtherapie	  	  
4	   dagdelen	   	   Coachgesprekken	  
21	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	  
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November:	  
	  3	  november	   	   Cursus	  Mindfulness	  
	  4	  november	   	   Bijeenkomst	  Stichting	  Klankbord	  
11	  november	  	   Debby	  Nijenhuis	  houdt	  een	  praatje	  bij	  de	  Rotary	  Club	  Wierden	  
14	  november	  	   Afterparty	  Mont	  Ventoux	  (opbrengst	  €	  10.000,=)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
17	  november	  	   Cursus	  Mindfulness	  
18	  november	  	   Bijeenkomst	  Netwerk	  Palliatieve	  Zorg	  
19	  november	  	   Wethouder	  van	  Zorg	  in	  Oldenzaal,	  dhr.	  Christenhusz,	  bezoekt	  	  

Het	  Nije	  Huis	  
21	  november	  	   Bas	  Diele	  van	  Baard&Haar	  houdt	  een	  knipactie	  voor	  	  

Het	  Nije	  Huis	  (opbrengst	  €	  1085,50)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

26	  november	  	   Bijeenkomst	  rouwverwerking	  
30	  november	  	   Cursus	  Mindfulness	  
	  
5	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdeel	   	   Voetreflexzonetherapie	  
4	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
2	   dagdelen	   	   Reiki	  behandelingen	  
8	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
1	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  
4	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
2	   dagdelen	   	   Nije	  Salon	  
2	   dagdelen	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven	  
4	   dagdelen	   	   Huidtherapie	  
5	   dagdelen	   	   Coachgesprekken	  
22	  	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	  
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December:	  
	  1	  december	   	   Debby	  neemt	  vandaag	  plaats	  in	  het	  RTV	  Oost	  bel-‐team	  voor	  de	  	  
	   	   	   Voedselbank	  …elk	  goed	  doel	  is	  een	  goed	  doel	  en	  het	  is	  fijn	  om	  elkaar	  te	  	  
	   	   	   kunnen	  helpen.	  
11	  december	   	   Benefietconcert	  Nije	  Mix&Match	  in	  het	  Rabotheater	  

Heel	  trots	  waren	  wij	  op	  het	  debuut	  optreden	  van	  ons	  Zingen	  voor	  je	  
Leven	  koor!	  (opbrengst	  €	  2691,70)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
14	  december	   	   Het	  personeel	  van	  de	  Rabobank	  heeft	  een	  	  
	   	   	   Kerstmarkt	  bij	  de	  	  De	  Houtmaat	  	  

(opbrengst	  €	  809,=)	  
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19	  december	   	   Debby	  Nijenhuis	  bezoekt	  de	  SCANT	  

Finaledag	  en	  zit	  in	  de	  jury.	  
Team	  van	  Jason	  en	  Roel	  winnen	  de	  eerste	  prijs	  en	  mogen	  mee	  naar	  de	  
Noordkaap	  in	  januari	  2016	  ,	  Team	  van	  Jan	  en	  Myron	  Dokter	  heeft	  
echter	  gelijk	  aantal	  punten	  maar	  iets	  minder	  geld	  opgehaald	  voor	  de	  
goede	  doelen	  op	  dat	  moment	  en	  de	  organisatie	  laat	  hen	  alsnog	  ook	  
meerijden	  mits	  ze	  zelf	  voor	  een	  auto	  zorgen!	  Dit	  gulle	  gebaar	  nemen	  ze	  
met	  beide	  handen	  aan	  en	  er	  zullen	  in	  2016	  daarom	  2	  autos	  aan	  de	  star	  
verschijnen	  die	  zich	  gaan	  inzetten	  voor	  Sbibi,	  Fanconi	  Anemie	  én	  het	  
Nije	  huis!	  

20	  december	   	   Nije	  Kerstfair	  (opbrengst	  €	  754.10)	  
	   	   	   	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2	   dagdelen	   	   Zhineng	  Qigong	  
1	   dagdelen	   	   Voetreflexzonetherapie	  
4	   dagdelen	   	   Creatieve	  ochtend	  
2	   dagdelen	   	   Reiki	  behandelingen	  
6	   dagdelen	   	   Yoga	  bij	  kanker	  
2	   dagdeel	   	   Qi	  behandelingen	  (incl.	  kerstfair)	  
3	   dagdelen	   	   Lunchen	  met	  Lin	  
1	   dagdeel	   	   Nije	  Salon	  
1	   dagdeel	   	   Zingen	  voor	  je	  Leven	  
3	   dagdelen	   	   Huidtherapie	  
2	   dagdelen	   	   Coachgesprekken	  
16	   dagdelen	   	   Vrije	  inloop	  
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Totalen	  2015	  
	  
Nieuw	  in	  2015:	  
	  
Huid-‐	  en	  Oedeemtherapie	   	   (start	  september	  2015)	  
Mindfulness	  Trial	   	   	   	   (start	  september	  2015)	  
Coachgesprekken	  	   	   	   	   (start	  oktober	  2015)	  
	  
	  
Therapeutisch:	   Yoga	  bij	  kanker	   	   	   	   	   	   53	  dagdelen	  

Voetreflexzonebehandelingen	   	   	   	   12	  
Zingen	  voor	  je	  Leven	   	   	   	   	   21	  
Huid-‐	  en	  Oedeemtherapie	   	   	   	   	   15	  
Coachgesprekken	   	   	   	   	   	   11	  
Mindfulness	  Trial	   	   	   	   	   	   	  8	  
Rouwverwerking	   	   	   	   	   	   	  4	  

	  
Wellness:	   	   De	  Nije	  Salon	  	   	   	   	   	   	   19	   	   	  
	  
Vitaal:	  	   	   Zhineng	  Qigong	   	   	   	   	   	   45	  

Qi	  behandelingen	   	   	   	   	   	   12	  
	   	   	   Reiki	  behandelingen	  	   	   	   	   	   22	   	   	  
	   	   	   De	  Nije	  fietsgroep	   	   	   	   	   	   17	  
	  
	  
Lotgenotencontact:	   De	  Crea	  club	   	   	   	   	   	   	   51	  

Lunchen	  met	  Lin/Debby	   	   	   	   	   45	   	   	  
	  
	  
Faciliteren:	   	   Stichting	  Klankbord	   	   	   	   	   	   	  4	   	  	   	  	  
	   	   	  	   Bijeenkomst	  Netwerk	  Palliatieve	  Zorg	   	  	  	   	   	  4	  
	  
Totaal	  aantal	  	  dagdelen	  met	  activiteiten	  in	  het	  Nije	  Huis	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  343	  dagdelen	  
(excl.	  de	  vrije	  inloopuren)	  
	  
Vrije	  inloop	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  230	  dagdelen	  	  
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Totalen 2015 Totaal	  aantal	  bezoeken	  2015:	  1859	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aantal	  bezoeken	  per	  maand	  
	  

	  
	  

Aantal	  bezoeken	  per	  week	  
	  

	  
week	  1	   	   kerstvakantie	   	   	   	   	   piek	  week	  	  	  6	   	  Wereldkankerdag	  
week	  9	   	   krokusvakantie	   	   	   	   	   piek	  week	  39	   Jubileumweek	  
week	  18	  +19	   meivakantie	   	  
week	  28	  t/m	  33	   zomervakantie	  (beperkt	  geopend)	  
week	  43	  	   herfstvakantie	  
week	  52	  	   kerstvakantie	  
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6. Toelichting boekjaar 2015 
 

Het bestuur van De Nije Stichting, statutaire vestigingsplaats Hengelo, biedt 
hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 
2015. De jaarrekening is door de RVT op 8-06-2016 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 en hun naasten. 

 

Financiële gang van zaken gedurende boekjaar 2015 

De Scancovery Trial heeft ons uiteindelijk een mooi bedrag opgeleverd. Helaas is 
nog niet al het geld van de teams binnen maar we hopen dit snel aan het totaal te 
kunnen toevoegen. Ons diner heeft € 30.000,- opgebracht en hoewel dat het 
hoogst haalbare was, gezien de avond en het beperkt aantal tafels dat verkocht 
was, was het aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. De hoeveelheid tijd die 
vanuit onze interne organisatie ingezet moet worden voor het diner is 
gewoonweg niet meer haalbaar en we zulen ons dan ook moeten beraden op 
een andere opzet of toch moeten kijken of we er een externe partij voor kunnen 
vinden.  

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

Al met al zijn het toch de evenementen die op dit moment het leeuwendeel van 
de begroting dekken en dat is op zich ook een kwetsbare ontwikkeling. Bij het 
wegvallen van een evenement betekent dat automatisch dat de begroting in 
gevaar kan komen.  

Er wordt op dit moment gekeken of er vanuit de gemeenten meer samenwerking 
kan ontstaan, zodat we per gemeente beter zichtbaar zijn en wellicht toch gebruik 
kunnen maken van een WMO subsidie zoals dat bij veel inloophuizen al gebeurt. 
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We waren wederom één van de officiële goede doelen van de Mont Ventoux 
beklimming en hebben daar toch € 10.000 van gekregen.  

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. Er wordt naast steun uit het zakenleven nu ook actief gekeken naar steun 
vanuit de twentse gemeenten. 

 

Eigen Evenementen Het Nije Diner    €      31.094  
    (incl. Noabers) 
    De Nije Open    €      10.650 
    Mix & Match    €   2.691,70 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    totaal  netto       €      44.435,7 

Externe (grote) *evenementen 

Mont Ventoux                      €  12.304,- 

Scancovery Trial 

Er is bijzonder veel geld opgehaald in 2015 voor het Nije Huis, helaas hebben we dat nog niet allemaal 
mogen ontvangen. In het kader van volledige transparantie hieronder de opgehaalde bedragen en wat er 
nog openstaat. Deze lijst is de stand van zaken per 31-12-2015. 

Scancovery	  totaal	  opbrengsten	  2015	   	   Toegezegd	   	   Betaald	   	   nog	  open	  
	  
	  

Het	  Nije	  Team	  11	  (	  Debby	  en	  Ernst)	  	  	  	  	  	  	  	   	   11.944,47	   	   11.944,47	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Conspiro	  (	  Jan	  Willem	  en	  Joost)	   	   	   6.224,50	   	   	  	  	  5.224,50	   1000,-‐	  **	  
Nije	  Kerels	  (	  Marcel	  en	  Erik)	   	   	   	  2.577,43	   	   	  	  	  2.577,43	  	  	  	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	   	   	   	   	   	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   	   	   	   	   	   	   	   20.746,40	   	   19.746,40	   1000,-‐	  	  
	  

Teams	  Supershort	  lease	  
Gezamenlijk	  kroepoek	  3.921,77	  	  
en	  via	  onze	  website	  665,-‐	  =	   	  	  	   	   	  4.586,77	   	   	  4.586,77	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  

	  
Auto’s	  los:	  
Supershortlease	  (team	  17	   )	  	   	   	  7.050,-‐	   	   	  	   7.050,-‐	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Super	  shortlease	  (team	  18)	  	   	   	   	  4.350,-‐	  	  	   	  	   4.350,-‐	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Supershortlease	  (team	  77	   )	  	   	   	  7.150,-‐	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  400,-‐	   	   6.750	  staat	  open	  	   	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

totaal	  Team	  Supershortlease	   	   	   23.136,77	   	   16.386,77	  	  	  	   6.750,-‐	  staat	  open	  
	  
	  

Totaal	  alle	  teams	   	   	   	   43.883,17	   	   36.133,17	   7.750,-‐	  staat	  open	  
	  	   	   	  

(*de kleinere evenmenten en donaties staan in het jaaroverzicht per maand vermeld) 
(**bij het schrijven van het plan(2016) is de 1000,- via team Conspiro inmiddels betaald) 	  
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Alle kosten van 2015 zijn binnen de begroting gebleven en het restant van 2015 
zal in ons continuïteitsfonds gestort worden zodat we in 2016 de continuïteit van 
het inloophuis kunnen waarborgen. We verwachten in 2016 voor het eerst in 8 
jaren het fonds te moeten aanspreken gezien de lage te verwachten inkomsten. 

De verzekering van de inboedel is gesponsord door Kessler assurantiën en de 
loonadministratie door Kroeze Wevers, laatstgenoemde heeft helaas aangeven 
dit in 2016 niet meer kostenloos te kunnen doen. 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. 

Michael Sijbom doneerde de snert voor de Kerstfair. Stichting Herja doneerde 
mooie kerstpakketten voor alle vrijwilligers. Ons 5 jarig jubileum is vrijwel 
kostenloos geweest vanwege de sponsoring en heeft zelfs 2 nieuwe Naobers 
opgeleverd en enkele donaties. 

Noabers in 2015: 

Reggeborgh 

Stichting Herja 

Mary Springer  

Geotrack/AnRon 
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7. Jaarcijfers 2015 
DE NIJE STICHTING te Hengelo             

         
         Balans per 31 december 2015           ( in € ) 

         
         A c t i v a : 

   
31.12.2015 

  
31.12.2014 

                  

         Vaste Activa 
       

         
 

Terreininrichting 
  

1.325 
  

2.344 
 

 
Inventaris 

  
395 

  
3.332 

 
     

1.720 
  

5.676 
Vlottende activa : 

       
 

Voorraden reclame- en actie artikelen 1.604 
  

1.608 
 

 
Debiteuren 

  
8.200 

  
1.000 

 
 

Vorderingen 
  

1.687 
  

2.185 
 

     
11.491 

  
4.793 

         
 

Geldmiddelen : 
   

234.965 
  

221.916 

         Totaal activa 
   

248.176 
  

232.385 

         
                           

         P a s s i v a : 
   

31.12.2015 
  

31.12.2014 
                  

         Eigen Vermogen : 
       

 
Stand per 1 januari  

   
0 

  
0 

 
resultaat boekjaar 

   
12.983 

  
4.999 

 
naar te bestemmen fondsen 

  
-12.983 

  
-4.999 

 
Stand per 31 december 

  
0 

  
0 

         Bestemmingsreserves 
       

 
Continuïteitsfonds 

  
200.000 

  
200.000 

 
 

Bestedingsfonds 
  

41.375 
  

28.392 
 

 
Te bestemmen fondsen 

  
241.375 

  
228.392 

         
         Kortlopende schulden : 

      
 

Te betalen kosten 
   

6.801 
  

3.993 
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Totaal passiva 
   

248.176 
  

232.385 

         
         
         	  
	  
	  
	  
	  
DE NIJE STICHTING te Hengelo           

         
         Staat van baten en lasten over het jaar 
2015         ( in € ) 

         
         
     

2015 
  

2014 
                  

         Baten uit fondswerving, akties en subsidies etc. 
    

         Totale opbrengsten 
   

130.277 
  

116.763 
Financiële baten en lasten 

  
1.369 

  
2.720 

     
131.646 

  
119.483 

         Kosten 
       Personeelskosten 
  

66.991 
  

60.337 
 Huisvestingkosten 

  
42.839 

  
45.633 

 Verkoopkosten 
  

525 
  

1.232 
 Kosten inloophuis 

  
924 

  
1.830 

 Kantoorkosten 
  

2.192 
  

2.066 
 Algemene kosten 

  
1.236 114.707 

 
-1.471 109.627 

     
  

  
  

Resultaat voor afschrijvingen 
  

16.939 
  

9.856 
Afschrijving terreininrichting 

 
1.019 

  
1.019 

 Afschrijving inventaris 
 

2.937 3.956 
 

3.838 4.857 

         Netto overschot 
   

12.983 
  

4.999 
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8. Jaarplan 2016 
	  

         	  
 
1. Inleiding 

In 2015 hebben we een kleine stijging van bezoekers gehaald 4,7%. 1859 
bezoeken hebben we kunnen registreren en daarnaast zijn er ook mensen die 
niet geregistreerd wilden worden en tellen we de telefonische consulten (nog)niet 
mee.  

In 2016 verwachten we weer een grotere stijging en het ziet er naar uit dat ook 
het aantal mannen zou kunnen toenemen. Dat betekent dat we wellicht de 
plannen voor een mannen-café van de plank kunnen halen. 

De bezoekers van externe activiteiten hebben we niet meegeteld maar dat zijn er 
in totaliteit ook behoorlijk wat geweest (meer dan 400). Het is een aandachtspunt 
voor 2016 om beter te tellen en daarbij duidelijke richtlijnen aan te nemen qua 
telling. 

In 2015 is er een klankbordgroep vanuit de IPSO opgezet om landelijk de telling 
van alle inloophuizen op gelijke wijze te registreren. Het KWF heeft een budget 
vrij gemaakt voor de IPSO zodat de aanschaf van het systeem bekostigd kan 
worden en alle inloophuizen slechts een laag tarief per maand hoeven te betalen 
voor het gebruik ervan. Debby Nijenhuis is deelnemer aan deze klankbordgroep. 

In 2016 zullen alle inloophuizen gaan proefdraaien met deze telling. 

Het registratiesysteem Novire dient vanaf 1-1-2017 werkzaam te zijn in elk 
inloophuis dat aangesloten is bij de IPSO en is niet vrijblijvend. 

2. Missie en visie 

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

De Nije Stichting is er voor mensen met kanker en 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 bij hen 
in de buurt. 

 

4. Doelstelling en speerpunten 2016 

Verlagen van de drempel en toename aantal gasten 

Deze staat jaarlijks op de lijst omdat deze ook altijd belangrijk zal blijven en er 
nog steeds veel kansen liggen die we zouden kunnen onderzoeken en 
aanpakken. 

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 de toename van het aantal lezingen hopen wij ons huis meer onder 
de aandacht te krijgen.  

 
Aantrekken meer externe specialisten 

Naast onze haarwerkdame hebben wij in 2015 actief gezocht naar meer 
aanvulling/invulling. De winst is meer aanbod in het huis voor de gasten zonder 
dat zij daar ver voor moeten reizen, het gemak onder 1 dak en 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. Naast onze haarwerkdame zijn er nu ook huidtherapeuten in het Nije 
Huis en we hebben al een connectie gemaakt met Oncologische 
Fysiotherapeuten. Uiteraard wordt er alleen gekozen voor 
therapeuten/specialisten die binnen onze doelgroep, missie en visie passen. Ook 
moeten we goed blijven kijken of het allemaal in te passen is. We merken dat we 
langzaam uit onze jas groeien en moeten kijken of ons huidige huis ons blijft 
passen. In 2016 zullen we bovenstaande onderzoeken. 
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Vrijwilligers en scholing 

Alle vaste gastheren en –vrouwen hebben een basis opleiding van de IPSO. We 
merken dat dit een zeer positief effect heeft gehad op zowel de vrijwilligers als de 
gasten. Hoewel dit wat ons betreft jaarlijks zou moeten is dit helaas in 2015 
financieel niet haalbaar geweest. Door een subsidie van IPSO kunnen we in 
januari 2016 toch weer een cursus inplannen en deze in de toekomst 
continueren. 

 

Patiëntenverenigingen meer zichtbaar in ons huis 

Door alle patiëntenverenigingen uit te nodigen hopen wij meer inzicht te krijgen in 
de verenigingen. Ook willen we ze graag uitnodigen om hen meer zichtbaar in 
ons huis te maken. Dat kan door het aanleveren van goede, informatieve folders, 
een korte lijn via mail of telefoon maar ook door ze te faciliteren in ons inloophuis. 
We hebben alle verenigingen inmiddels uitgenodigd en helaas hebben er slechts 
7 gehoor aangegeven. Dat betekent dat er nog een behoorlijke klus voor ons ligt 
om deze verenigingen te betrekken bij onze werkzaamheden en om 
samenwerkingen te bewerkstelligen. 

 

Ontwikkelen nieuwe, fondsenwervende evenementen 

Al 5 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 het leeuwendeel van onze begroting. In 2014 werd de opbrengst 
gehalveerd en in 2015 haalden we € 30.000,= op. In 2016 staat geen diner 
gepland en dat maakt dat we meer tijd hebben om ons te richten op de interne 
zaken maar maakt ook dat we voorzien dat we voor het eerst in 8 jaar de 
begroting niet gaan halen. Het blijkt wel dat we niet kunnen zonder een groots 
event omdat het leeuwendeel van de begroting hier uit voortkomt en het ook een 
prachtige kans is om terug te koppelen aan onze sponsoren wat we 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. We zullen moeten uitkijken naar een externe partij 
die dit op zich wil nemen of wellicht een totaal ander concept kan en wil 
neerzetten om zowel geld op te halen als binding te houden met de sponsoren. 
We hebben niemand gevonden in 2015 die het voor ons in 2016 kan en wil 
oppakken en we zullen moeten blijven zoeken naar andere mogelijkheden om de 
begroting te dichten. 
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De Nije Open was in 2015 een geweldig succes en zal vanaf nu een jaarlijks 
terugkerend event zijn. De Twentsche golfclub Delden heeft ons voor 2016 
uitgenodigd en we verheugen ons op de samenwerking. 

In 2015 waren we het goede doel van de Twentse Vrouwenloop en we zullen dat 
in 2016 ook zijn. 

Er gaat komend jaar een kleine delegatie wederom de berg op maar de groep is 
dermate klein dat we daar geen bergen geld van kunnen verwachten. Daarnaast 
gaat 60% naar KWF www.grootverzettegenkanker.nl  

In 2016 is er 2 x SamenLoop voor Hoop ( Losser en Hengelo) in juni/juli en in 
september de Ride for the Roses Twente. Deze drie evenementen in Twente 
zullen naar verwachting meer dan een miljoen aan geld uit Twente halen en dat 
maakt het voor ons extra lastig om geld op te halen. Men kan een bedrag immers 
maar één keer uitgeven.  

We hebben intern besloten ons bij al deze evenementen aan te sluiten om 
zodoende onze doelgroep te kunnen bereiken en hopelijk daarmee ook mensen 
die van ons bestaan nog niet weten. KWF heeft een enorme mediamolen waar 
wij op deze wijze in meegenomen kunnen worden. Door actief te helpen bij de 
SamenLoop voor Hoop maken we ons zelf verantwoordelijk voor de zorg van alle 
‘survivors’ bij deze twee evenementen en kunnen we op locatie onze doelgroep 
helpen. Bij beide lopen is er sprake van dat we mogen meedelen in de opbrengst, 
10% met een maximum van 10.000,- . Een bedrag dat we zeer goed kunnen 
gebruiken maar dat naar alle waarschijnlijkheid niet bij deze samenlopen gehaald 
gaat worden, aangezien er maar 7 dagen tussen de beide evenementen zit. 
Onze insteek is dan ook goed zichtbaar zijn en de kans om een doelgroep te 
kunnen helpen die ons anders wellicht niet gevonden had of de afstand naar ons 
te groot vindt. 
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Scancovery Trial 2016 

In 2016 zijn we helaas niet het officiële goede doel van de Scancovery Trial maar 
er zal wel één auto voor ons rijden: Team Markslag. 

Alwie Nieuwenhuis en Herman Munster, beide sponsor van ons Nije huis, zullen 
de tocht van minimaal 7000 km in 8 dagen gaan rijden en proberen ook geld op 
te halen voor ons huis.  

Daarnaast zijn er vanuit de “ beleef-het-mee-actie” van de Scanct organisatie 2 
teams die voor 3 doelen rijden en wij mogen dus zowel op aandacht als 1;3 deel 
van de opbrengsten rekenen. 

We gaan het wederom live volgen vanuit ons inloophuis en in februari wordt het 
zelfs uitgezonden door RTL7.  

We hopen dat we in 2017 weer een kans maken om één van de drie hoofddoelen 
te worden zodat we dan ook zelf weer mogen rijden. Zelf meerijden genereert 
toch de meeste aandacht en fondsen en ook onze huisgasten blijken het meer te 
volgen wanneer er iemand vanuit het huis zelf rijdt. 

 

PR  

Na 8 jaar blijkt de term  “inloophuis” de lading niet meer te dekken en net als vele 
andere IPSO-huizen in Nederland hebben we last van de term omdat deze het 
stigma van buurthuis bevestigt. In de klankbordgroep wordt o.a. besproken wat 
een goede benaming zou zijn en sommige huizen noemen zich nu: centrum voor 
(na)zorg en ondersteuning bij kanker.  

Door deel te nemen aan de klankbordgroep over de status en positionering van 
IPSO en haar huizen hopen we actief te kunnen meedenken in dit proces en de 
gevolgen ervan.  

Om beter zichtbaar te zijn in de zorgketen is het van groot belang dat we met alle 
huizen/centra onze missie en visie helder naar buiten brengen zodat we ook 
gezien worden voor wat we zijn en we het stigma buurthuis voorgoed van ons 
kunnen afschudden.  

Om ons goed te profileren en presenteren hebben we een fact-sheet nodig en het 
is na 8 jaar ook tijd om de missie en visie nog eens onder de loep te nemen en 
een krachtige belofte te formuleren. In 2016 zullen we contact zoeken met Vanille 
om dit te bespreken en uit te werken. Indien we gebruik kunnen maken van een 
subsidie zullen we na de sessies de uitkomst vertalen naar nieuwe folders, 
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website en fact-sheet.  

 

Samenwerking gemeenten 

Het Nije Huis is er voor iedereen in Twente die geconfronteerd is (geweest) met 
kanker. Uiteraard kent het geen grenzen en ook uit Gelderland hebben we al 
meerdere gasten mogen begroeten. De 14 Twentse gemeenten zijn officieel ons 
werkgebied en in de week van ons 5 jarig jubileum hebben we alle wethouders 
met de portefeuille zorg uitgenodigd om samen te kijken hoe we elkaar kunnen 
versterken en ont-zorgen. Er wordt in 2016 een werkgroep opgezet die gaat 
kijken hoe we beter zichtbaar kunnen worden in alle gemeenten en of het wellicht 
zinvol is om af en toe in een gemeente op locatie een inloophuis te bemannen. 

Bij voldoende animo kan er zelfs gekeken worden naar dependances hoewel we 
tot nu toe ervaren dat de mensen best bereid zijn om een eindje te reizen gezien 
het aanbod dat we hebben. Indien uit onderzoek blijkt dat we toch op meerdere 
plekken gewenst zijn dan zijn we er klaar voor om ons daar op te richten. 

 

 


