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IJssel'
Het ondersteunen van mensen die (in)direct betrokken is bij kanker waarbij formele en
informele zorg samenwerken.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Mensen met kanker of hun naasten bijstaan nadat formele
behandelingen zijn gestopt. Dit is juist het moment van verwerking
waar het Inloophuis een bijdrage in levert in activiteiten en
ontspanning naast een luisterend oor.

De vele vrijwilligers (+/- 40) die we in 1 jaar tijd aan ons weten te
binden, die iets met de doelgroep hebben en 100% inzet geven om
de doelgroep te ondersteunen en eigenwaarde terug te geven.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
De kloof tussen formele zorg
(ziekenhuis) en het traject daarna
versterken om mensen met kanker
(of hun naasten) weer te helpen in
hun dagelijks leven de draad op te
laten pakken. Er is ruimte voor emotie
en ontspanning wat leidt tot meer
redzame mensen.

€ 46.340

Maatschappelijk doel

80%

Beheer en
administratie

20%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Wij werken met vrijwilligers en
een coordinator die de mensen
opvangen. Daarnaast sluiten
professionals aan bij activiteiten.
2. Door formele en informele zorg bij
elkaar te brengen komt
bewustwording. Dit doen we met
ziekenhuizen en huisartsen als
ambassadeur.
3. Diverse activiteiten aan te bieden
als wandelgroepen, yoga, taichie, informatieavonden over
onderwerpen die gerelateerd zijn
aan kanker.
4. We organiseren fairs,
golftoernooien en werken samen
met Rotary om funding binnen te
halen om doelen te bereiken.

€ 37.275

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

Fundraising, subsidie lokale
overheid.

€ 88.420

€ 42.080

Organisaties
zonder
winststreven

53%

Subsidies

47%

Continuïteitsreserve
60%
Bestemmingsreserves
40%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018

Medewerkers

0 fte

Vrijwilligers

39

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

Chronisch zieken, Gemeenschappen, Kinderen,
Algemeen publiek en Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

