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Jaarverslag 2021 en 2022 
Stichting Vrienden van het 
Behouden Huys 

In dit jaarverslag 2021 en 2022 is achtereenvolgens opgenomen: het beleidsplan, de 
activiteiten, de jaarrekening 2020 en 2021 en de conceptbegroting 2022.  

In 2022 heeft stichting Vrienden van het Behouden Huys een herstart gemaakt. Er is 
een volledig nieuw bestuur aangetreden. Daarnaast heeft de stichting een 
professionaliseringsslag gemaakt. Zo is een website ontwikkeld, zijn projecten 
geformuleerd en is de fondsenwerving opgestart. Een nieuw elan dat een andere 
dynamiek aan de activiteiten van de stichting geeft. 

“Iedereen verdient psychologische steun bij kanker” 

Doelstelling 
Als er kanker is gediagnosticeerd, brengt dat een tijd van spanning en onzekerheid 
met zich mee. Het Behouden Huys biedt tijdens dit ziekte- en behandelingsproces 
psychische zorg. Vrienden van het Behouden Huys kan met donaties extra 
voorzieningen realiseren die helpen om troost, ruimte of lucht te ervaren. Deze extra’s 
worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Stichting Vrienden van het Behouden 
Huys draagt bij aan het welzijn van cliënten. 

1. Beleidsplan 

De stichting is opgericht om financiële steun te bieden aan projecten die worden 
ingediend door medewerkers of cliënten van Het Behouden Huys. Om in aanmerking 
te komen voor deze financiële steun wordt een projectaanvraag beoordeeld door het 
bestuur van de stichting. Hierbij wordt gekeken of de aanvraag voldoet aan de 
doelstelling van de stichting. Nadat een projectaanvraag is goedgekeurd start de 
fondsenwerving voor het betreffende project.  

Fondsenwerving 
De fondsenwerving wordt uitgevoerd door het benaderen van sponsoren, fondsen en 
particulieren. Ook het opzetten en promoten van acties wordt ingezet om voor een 
specifiek project gelden te werven. Een duurzame relatie met deze partijen opbouwen 
is een van de doelen waarbij persoonlijke benadering voorop staat. We bieden deze 
ambassadeurs o.a. diverse vermeldingen en een jaarlijkse relatiebijeenkomst. 
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Het beleid ten aanzien van fondsenwerving voor het jaar 2023 zal in het teken staan 
van “naar buiten toe gaan”, werven voor sponsoren en donateurs, bekendheid krijgen 
in de regio en natuurlijk het realiseren van verschillende projecten waarbij de focus 
op de volgende zaken ligt: 

• Actieve benadering van bedrijfssponsoren  
• Actieve benadering donateurs en/of tevreden cliënten 
• Mogelijkheden onderzoeken van werving via fondsen 
• Benaderen van netwerkclubs en serviceclubs 
• Aansluiten bij events en activiteiten waarbij de stichting het goede doel zou 

kunnen zijn 
• Goed relatiebeheer bestaande sponsoren/donateurs 

 

Bestuur 
Het bestuur beoordeelt welke nieuwe aanvragen worden gerealiseerd en besluit voor 
welke projecten actief geld wordt ingezameld. Het bestuur bestaat op dit moment uit 
drie leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het 
bestuur komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De rol van bestuurslid is 
onbezoldigd.  

Het bestuur wordt gevormd door: 
Mark Ossel – voorzitter 
Christien Bronda – secretaris 
Pieter Hofman - penningmeester 

2. Activiteiten in 2021 en 2022 

In 2021 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

• Scholing aan professionals; het bevorderen van kennis over en aandacht voor 
de psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten voor 
professionals in de zorg  

• De ‘Memory Box’ beschikbaar gesteld; een speciaal ontwikkelde doos, waarin 
dierbare herinneringen en spulletjes op een gemakkelijke manier kunnen 
worden bewaard voor de achterblijvende kinderen. Door het beschikbaar 
stellen van herinneringsdozen kunnen we ouders met kanker ondersteunen.  
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In 2022 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

• Theatervoorstelling Hersen door Fafany Koopmans; een bijzondere voorstelling 
voor onze cliënten en hun familie en vrienden. Fafany Koopmans, een 
sprankelende jonge vrouw, vertelde op een luchtige manier over haar reis die 
ze met haar hersentumor heeft gemaakt, die haar gebracht heeft waar ze nu 
staat. Een optimistische en bredere kijk op haar leven staan aan de wieg van 
haar huidige levensstijl. Een indrukwekkend verhaal.  

• Bibliotheek uitgebreid met nieuwe boeken op gebied van verwerking van 
kanker; Het Behouden Huys heeft een kleine bibliotheek met boeken die 
cliënten kosteloos kunnen lenen en gaan over omgaan met kanker, rouw en 
verlies. Dit kunnen boeken zijn die gaan over leefstijl, visie op het leven, rouw, 
verlies, geluk en vooral ook ervaringsverhalen. Deze boeken kunnen 
ondersteunend aan therapie zijn doordat deze (h)erkenning bieden of juist een 
ander perspectief dan het eigen bieden. Dat voegt iets toe aan de bestaande 
zorg, zodat deze aangenamer en effectiever wordt. 

• Aanschaf nieuwe lampen voor de wachtkamer met een warm effect; om het 
verblijf in Het Behouden Huys aangenamer te maken is het creëren van een 
huiselijke en prettige sfeer tijdens het wachten belangrijk. De lampen zijn 
uitgevoerd in natuurlijke materialen 

• “Veel liefs dozen” beschikbaar gesteld; een klein doosje met kaartjes om 
samen herinneringen op te schrijven van en voor patiënten, hun familie en 
naasten 

• Vaardag met cliënten van Het Behouden Huys; op 15 juni mochten 17 cliënten 
van Het Behouden Huys meevaren op een loodskotter uit de bruine vloot van 
STORK. Om hen een onvergetelijke dag te bezorgen en even niet aan kanker te 
hoeven denken, of juist ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. En dat kan 
helend werken. Het was een prachtige dag, tot in de puntjes verzorgd. 
 

3. Jaarrekening 2020 en 2021 en conceptbegroting 2022 

Jaarrekening 2020 en 2021; bestaande uit een Verlies en Winst rekening en 
daaronder de Balans. 
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Jaarrekening Stichting Vrienden van het behouden Huys 2021

Verlies en Winstrekening

2021 2020

Inkomsten

Donaties diverse partijen 3.266€             1.024€             

Donatie stichting Bites 54.195€          

Teruggave belastingdienst 1.295€             

Diversen 3.636€             

--------------- ---------------

Totaal inkomsten 58.756€          4.660€             

Kosten

Communicatie & Marketing HBH 6.336€             250€                

Verbouwing Boshuis 44.474€          

Bijdrage scholing HBH 5.295€             186€                

Jeugdintervisie HBH 2.000€             

Vaatwasser HBH 644€                

IT HBH 514€                

Verzekeringen 1.001€             

Noordelijk belastingkantoor 274€                

Bankkosten 367€                334€                

Diversen 121€                1.873€             

--------------- ---------------

Totaal kosten 13.394€          50.275€          

Netto resultaat 45.362€          -45.615€         

Jaarrekening Stichting Vrienden van het behouden Huys 2021

Balans

2021 2020

ACTIVA

Vaste activa -€                 -€                 

--------------- ---------------

Totaal vaste activa -€                 -€                 

Liquide middelen

NL12ABNA0607327626 62.931€          17.570€          

NL15ABNA0607600918 15.436€          15.436€          

--------------- ---------------

Totaal liquide middelen 78.367€          33.006€          

TOTAAL ACTIVA 78.367€          33.006€          

PASSIVA

Eigen vermogen 78.367€          33.006€          

--------------- ---------------

Totaal eigen vermogen 78.367€          33.006€          

TOTAAL PASSIVA 78.367€          33.006€          
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2022 Begroting concept 

Banksaldo 1-1-2022

NL12ABNA0607327626 62.931€          

NL15ABNA0607600918 15.436€          

78.368€          

Inkomsten

Donaties projecten

- voorstelling 1.887€             

- vaardag 155€                

- overige projecten 500€                

---------------

2.542€             2.542€             

Uitgaven

Communicatie 8.470€             

Website 3.219€             

Fotografie 74€                  

Verzekeringen (bestuurs aanspakelijkheid) 1.250€             

Bedankkaarten 300€                

Reiskosten 300€                

Voorstelling 500€                

Vaardag 137€                

Overige projecten (boekenfonds/dorpsuil) 500€                

---------------

14.750€          -14.750€         

---------------

66.160€          

 

 

Conceptbegroting 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Bestuur: Voorzitter Mark Ossel - bestuur@vriendenbehoudenhuys.nl 
Fondsenwerving: Aafke Veninga - aafke@vriendenbehoudenhuys.nl 

mailto:bestuur@vriendenbehoudenhuys.nl

