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Adamas: 
een plek 
om trots 
op te zijn!

Het jaar 2020 zou weer enerverend worden en zoals altijd 

was de activiteitenkalender op voorhand al goed gevuld. De 

coördinatoren, de vrijwilligers en het bestuur van Adamas 

hadden er zin in. En toen brak het coronavirus uit.

Even stond Adamas stil. Maar waar elders in de samenle-

ving de focus op efficiency en doelmatigheid ten koste van 

de veerkracht is gegaan, wist Adamas in een kort tijdsbe-

stek de beperkingen van de anderhalvemetersamenleving 

om te buigen naar nieuwe kansen. Met ongelooflijke kracht 

hebben de coördinatoren en vrijwilligers het contact met 

de gasten weten te behouden en hen op alle mogelijke al-

ternatieve manieren ondersteuning verleend. Sterker nog: 

Adamas is in coronatijd gegroeid!  De behoefte aan contact 

bleek het afgelopen jaar groter dan ooit, en we zijn er trots 

op dat we in deze behoefte hebben kunnen voorzien. 

Dit alles is uiteraard alleen mogelijk geweest dankzij de 

participerende gemeenten en onze donateurs. Als bestuur 

durven wij te stellen dat Adamas sterker uit het coronajaar 

is gekomen. 

Wij bedanken iedereen die hier een bijdrage aan heeft gele-

verd.

Arthur van Dijk

bestuursvoorzitter

Een aantal foto’s in dit jaarverslag dateert van vóór corona. April 2021
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Over Adamas
Adamas  is  een  laagdrempelige  professionele  vrijwil-

ligersorganisatie  met  een  duurzaam financieel, soci-

aal en maatschappelijk beleid. En met een duidelijke 

missie: door kanker bewust leven.

Wat doen wij?

Adamas biedt volwassenen en kinderen die met 

kanker zijn geconfronteerd behoeftegerichte psycho-

sociale ondersteuning en begeleiding, zodat zij hun 

kracht (weer) leren inzetten. Zo maken we een essen-

tieel en concreet verschil in het leven van patiënten, 

hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase 

van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces.

Meer over onze ambities lees je in het Meerjarenbeleids-

plan. Dit is te vinden op adamas-inloophuis.nl.

2020: een jaar van omschakelen

Op 16 maart 2020 ging Nederland voor het eerst in lockdown 

en moest ook Adamas de deur sluiten. Een dag later zaten 

we al om tafel om te kijken wat er ondanks de beperkin-

gen nog wél mogelijk was. En dat bleek veel! Diverse ac-

tiviteiten kregen een online variant of vonden plaats in de 

buitenlucht. Binnen enkele weken ging de deur alweer op 

een kier voor 1-op-1-gesprekken met gasten en, tussen de 

lockdowns door, kleine groepen. Onze vrijwilligers hebben 

alle gasten persoonlijk gebeld met de vraag: Hoe gaat het 

met je en kunnen we iets voor je betekenen?’ Zo hebben we 

met iedereen die dat wilde contact gehouden.
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Positieve Gezondheid in de praktijk

Een kleuterjuf die te horen heeft gekregen dat ze 

is uitbehandeld, wordt door haar huisarts op het 

Adamas Inloophuis gewezen. Ze maakt een afspraak 

voor een Positief Gezondheidsgesprek en komt 

samen met haar man naar het inloophuis. 

In de loop van het gesprek wordt haar gevraagd wat 

zij nog graag zou willen in het leven. Haar man roept 

direct: “Reizen!” De vrouw denkt na en zegt dan: “Nee. 

Als mijn lichaam het toelaat, zou ik het allerliefst mijn 

kleuters voorlezen en met ze knutselen.” Nu ze haar 

verlangen voelt, kan ze het kenbaar maken. Ze neemt 

contact op met de school en die heeft geregeld dat 

zij in haar laatste levensfase nog regelmatig in haar 

klas heeft kunnen zijn.

“Dankzij Adamas weet ik welke kant ik op 

wil in het leven.”

De methode Positieve Gezondheid

‘Gezond zijn’ is meer dan ‘niet ziek zijn’ en goede zorg is meer 

dan lichamelijke klachten verhelpen. Positieve Gezondheid 

is een methode om breder te kijken naar het begrip gezond-

heid. Het accent ligt niet op de ziekte maar op de mens: op 

diens veerkracht op wat het leven voor hem of haar bete-

kenisvol maakt. In de methode worden zes dimensies be-

noemd (zie afbeelding). Wij bieden gasten de gelegenheid 

hun persoonlijke situatie in kaart te brengen met behulp van 

een vragenlijst. Vervolgens bespreken we op welke gebie-

den verbetering of verandering gewenst is en wie of wat zij 

hiervoor nodig hebben. Dat kan om ondersteuning of een 

activiteit binnen het inloophuis zijn, maar ook daarbuiten.

Meer weten over Positieve Gezondheid?

Beluister de podcast van coördinator Marcia op 

bit.ly/3vOVPLv

Een record: 267 nieuwe gasten

Het aantal nieuwe aanmeldingen is nog nooit zo hoog ge-

weest als in 2020. Van de mogelijkheid voor online aanmel-

ding via de website wordt veel gebruik gemaakt, opvallend 

vaak laat op de avond. Wij bellen direct de volgende dag en 

maken een afspraak voor een kennismaking in het huis, digi-

taal of tijdens een wandeling in het Keukenhofbos.

267
230

205
239

204
221

202020192018201720162015

Waar komen de bezoekers aan het inloophuis vandaan?

Haarlemmermeer 52%

Hillegom 9%

Lisse 7%

Kaag en Braassem 3%

Heemstede 2%

Teylingen 2%

Overig Duin- en Bollenstreek 1%

Overig Noord-Holland 20%

Overig Zuid-Holland 3%

Onze gasten
Adamas is er voor iedereen die, op welke manier dan 

ook, met kanker is geconfronteerd. Als (ex-)patiënt, 

naaste, nabestaande, zorgverlener of anderszins be-

trokkene.

959 regelmatige gasten
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Kanker in het gezin

De confrontatie met kanker trekt een zware wissel 

op alle gezinsleden. Zeker in coronatijd - waarin 

ook het dagelijks leven ontregeld is en kinderen 

langdurig niet naar school konden - kunnen de 

spanningen hoog oplopen. In 2020 zagen we dan 

ook een toename van het aantal aanmeldingen 

van gezinnen met jonge kinderen.

4-12 13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+
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22%

24%

19%

10%

2%
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Leeftijdsopbouw van het gastenbestand

minus 6% leeftijd onbekend

1.888

contactmomenten in 

inloophuis Nieuw-Vennep

2.123

contactmomenten in 

Oncologiecentrum SG

2.218

telefoon-

gesprekken

3.815

deelnames aan

online activiteiten

10.044 contactmomenten met gasten

Fysiek en digitaal

Daarnaast hebben we 938 social impact-gesprekken gehad (met stakeholders als zorgverleners, maatschappelijke partners etc)
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Instroom Inloophuis in Nieuw-Vennep Adamas in het Spaarne Gasthuis

2020 2019 2020 2019

Patiënten en ex-patiënten 2.456 3.809 3.858

Naasten 806 1.610 2.542

Nabestaanden 386

Kinderen 94 157 47

Gasten niet nader gespecificeerd 4.179 2.123

Zorgverleners 68 224 420

Overig / social impact-gesprekken 714 `978 124

Totale instroom 8.635 6.622 2.347 6.691

Ons aanbod
Informele zorg geneest niet, maar helpt mensen de 

regie in eigen hand te houden of te nemen. Wij werken 

behoeftegericht en onderzoeken samen met de gast 

wat nodig is om zijn of haar veerkracht te behouden 

of (her)vinden. Wat dat is, kan voor ieder mens anders 

zijn. Deze aanpak leidt tot een veelzijdig aanbod aan 

ondersteuning en activiteiten:

 ▪ Inloop

 ▪ Lotgenotencontact

 ▪ Bewegen, ontspannen en verwennen

 ▪ Informatie en inloopspreekuren

 ▪ Creatieve workshops

 ▪ 1-op-1-gesprekken

 ▪ Verdiepende gesprekken en trainingen

 ▪ Informatie over zorg buiten Adamas (therapeuten, 

hospice, maatschappelijk werk etc.)

Inloophuis en kenniscentrum 

Adamas ontwikkelt zich naast aanbieder van psychosocia-

le zorg steeds meer tot kenniscentrum voor niet-medische 

zaken rondom kanker. Dit proces is tijdens coronatijd in een 

stroomversnelling geraakt. Tijdens de lockdowns hebben 

we voornamelijk 1-op-1-gesprekken met onze gasten ge-

voerd. Hierin kunnen we aan de hand van de methode Posi-

tieve Gezondheid, de diepte in en krijgen we snel een helder 

beeld van wat een gast nodig heeft. Dat kan ondersteuning 

door Adamas zijn, maar evengoed door een zorgverlener of 

maatschappelijke organisatie in de regio. Adamas kent de 

sociale kaart en heeft korte lijntjes met haar netwerk. Hier-

mee is een onmisbare verbindende schakel in de oncologi-

sche zorgketen.
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Verdriet

 Wij bieden onze gasten een luisterend oor.

Huidhonger

Wanneer dit binnen de RIVM-richtlijnen was toe-

gestaan, boden wij ontspanningsmassages aan.

Praktische hulp

Met de inzet van vrijwilligers is gekeken hoe we 

konden helpen met boodschappen e.d..

Hoe gaat het met je?

Ons belangrijkste doel tijdens de lockdown was in verbinding te blijven met 

onze gasten. We hebben de telefoon opgepakt en ze allemaal gebeld en 

gevraagd aan welke ondersteuning behoefte was. 

“Goede vondst: geen inloophuis maar een belhuis! Prachtig dat Adamas 
zo actief en creatief blijft. Mijn vrouw en ik redden ons goed, ondanks 
alle beperkingen. Hebben wij vragen, dan zullen wij ons zeker melden! Een 
heel groot compliment voor het totaal onverwachte telefoontje vorige 
week met de vraag: “Hoe gaat het met je?” Ik kreeg er een pietsje tranen 
van in mijn ogen.”

Eenzaamheid 

Met gasten die aangaven zich eenzaam te voelen, hebben 

we wekelijks telefonisch contact onderhouden.

Onbekendheid met sociale kaart 

Informeren: waar kun je terecht voor wat?

Angst en depressie 

Wij bieden een luisterend oor en als intensievere of pro-

fessionele ondersteuning nodig is, wijzen wij gasten op het 

aanbod van therapeuten en artsen.

Thema’s en hulpvragen

2.218
telefoongesprekken

Adamas in coronatijd

Als gasten niet naar Adamas kunnen komen, komt Adamas 

naar de gasten. Al vroeg in de eerste lockdown zijn we ver-

schillende activiteiten online gaan aanbieden.

Online activiteiten

 ▪ Lotgenotencontact

 ▪ Informatiebijeenkomsten

 ▪ Creatieve activiteiten

 ▪ Leesclub

 ▪ Ontspannende activiteiten

 ▪ Koken

Buitenactiviteiten

 ▪ Wandelen in het Keukenhofbos

 ▪ Powerwalking

“Ik ben zo blij met Adamas. Alles kan. Jullie doen nooit 
moeilijk. Altijd een warm welkom, zelfs tijdens corona.”



14 15

Beweegactiviteiten

603 deelnemers 33%

Creatieve activiteiten

336 deelnemers | 18%

1-op-1-gesprek

337 deelnemers | 18%

Lotgenotencontact

220 deelnemers | 12%

Ontspannende activiteiten

67 deelnemers | 4%

ChillClub

51 deelnemers | 3%

Inloop

61 deelnemers | 3%

Informatiebijeenkomsten

56 deelnemers | 3%

Verwendag/-activiteit

114 deelnemers | 3%

KidsClub

43 deelnemers | 2%

1.888 contactmomenten in het huis “Wat was het heerlijk op het water. Ik vond het fijn 
om weer met lotgenoten te kunnen praten en te horen 
dat ik niet alleen sta in mijn emoties en angsten. De 
vrijwilligers en de bemanning hebben ons in de watten 
gelegd. Een heerlijke dag, een lichtpuntje in dit moei-
lijke jaar.”

 ▪ High Tea aan huis voor gasten in de palliatieve of 

terminale fase. Een fijn familiemoment in een moei-

lijke periode. M.m.v. de Venneper Lodge.

 ▪ De leesclub, waarin gasten op eigen gelegenheid 

een inspirerend boek - vaak gerelateerd aan the-

ma’s rond kanker, rouw of verlies - lezen en dit als 

leidraad voor een verdiepend gesprek gebruiken.

 ▪ Zwemmen onder begeleiding van een fysiothera-

peut in De Tweesprong in Roelofarendsveen.

 ▪ Creatieve en beweegactiviteiten bij kampeerboer-

derij Straat-Hof in Leimuiden.

 ▪ Verwennerij tijdens een spa-avond voor jonge vrou-

wen in hotel Radisson Blu Palace in Noordwijk.

 ▪ Varen op De Schuttevaer en de Hylke Tromp.

Bijzondere activiteiten
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Jonge meiden in rouw

Acht jonge vrouwen (21-29 jaar) die onlangs een dierbare verloren, vonden 

via Adamas steun bij elkaar. Ze houden contact via een appgroep maar 

ondernamen toen de coronaregels het toelieten ook samen activiteiten. 

In de groep worden verdrietige momenten gedeeld: hoe ga je om met ‘de 

eerste keer’: de eerste kerst zonder je broertje, de eerste keer dat je moeder 

jarig zou zijn geweest, je eerste verliefdheid die je niet meer aan je moeder 

kunt vertellen... Maar er wordt ook gelachen, bijvoorbeeld bij het samenstel-

len van een top 10 van foute opmerkingen die je tijdens een rouwproces 

kunt tegenkomen.

Wereldkankerdag: 4 februari

Op Wereldkankerdag bezochten 91 mensen onze open dag. Er was gelegenheid tot 

kennismaken met een gastvrouw/-heer en deelname aan activiteiten. Daarnaast werd 

voor het tweede achtereenvolgende jaar de actie Doneer je Haar georganiseerd. Dit 

leverde 17 staarten op waarvan Stichting Haarwensen haarwerken voor kinderen met 

kanker maakt.

Onze vrijwilligers hebben daarnaast Wereldkankerdagrozen langsgebracht bij alle 

huisartsen en fysiotherapeuten in de regio, om hen op het aanbod van het inloophuis 

te wijzen.

“Jullie luisteren niet alleen, jullie ondersteunen 

mij in het zetten van vervolgstappen.”

Jong en kanker
Op de bovenetage van het inloophuis is een ruimte 

speciaal ingericht voor de jeugd. Om de week kunnen 

kinderen in de basisschoolleeftijd elkaar ontmoeten in 

de KidsClub en is er voor jongeren uit het voortgezet 

onderwijs een ChillClub.

Vinger aan de pols

Tijdens de lockdown hebben we alle (ouders van) jonge 

gasten gebeld en gevraagd of Adamas iets voor ze kan be-

tekenen. Van een aantal kregen we goed nieuws: ze kunnen 

weer op eigen kracht verder. Anderen gaven aan nog graag 

contact te willen houden. 

Helaas kregen ook een aantal kids en chillers een groot 

verlies te verwerken. Daarmee omgaan in een al zo turbu-

lente tijd, waarin een knuffel niet vanzelfsprekend is en de 

welkome afleiding van school en sport zoveel had kunnen 

betekenen, vraagt veel kracht. Wij hebben hen waar nodig 

ondersteuning geboden én een zachte KiKa-beer cadeau 

gedaan om veilig mee te kunnen knuffelen.58 regelmatige gasten < 18 jaar
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Voor kinderen en jongeren

 ▪ Online creatieve workshops; materiaal werd vooraf 

aan huis bezorgd.

 ▪ Een middagje boksen bij Sport Academy Sellak.

 ▪ Workshops Graffiti en Schilderen met Bob Ross.

 ▪ Hoe vermaak jij je tijdens de lockdown: wie maakt 

het leukste filmpje?

 ▪ Een bezoekje van de ChillClub aan Artis.

“Zonder Adamas had ik niet geweten wat 

ik met mijn verdriet moet en hoe ik met 

mijn verdriet kan omgaan.”

Voor ouders

 ▪ Vinger aan de pols via WhatsApp

 ▪ Koppelen van gelijkgestemde ouders. Zo vonden 

twee jonge moeders  steun bij elkaar en gaan zij re-

gelmatig samen koffie drinken en wandelen.

Op scholen

 ▪ Gastlessen ‘Take Care’ over de impact van kanker en 

hoe je het bespreekbaar maakt.

 ▪ Training over rouw bij kinderen voor intern begelei-

ders van verschillende scholen

Onze vrijwilligers
Adamas kan een professionele vrijwilligersorganisatie 

zijn door de inzet van vele vrijwilligers en professionele 

workshopbegeleiders. De vrijwilligers worden bege-

leid door 5 parttime coördinatoren die in dienst zijn van 

de stichting (2.7 FTE).

Tijdens de lockdown hebben de coördinatoren geïn-

vesteerd in het contact met de vrijwilligers. Ze zijn 

regelmatig gebeld, uitgenodigd voor een wandeling 

en deelname aan online activiteiten. Mede daarom is 

er weinig verloop en staat het team te popelen om de 

gasten weer te mogen begroeten.

Deskundigheidsbevordering

Vrijwilligers komen iets brengen (expertise, luisterend oor, 

vaardigheden), maar ook iets halen (verdieping, kennis). Ze 

worden uitgenodigd hun talent (verder) ontwikkelen.

Vrijwilligers

Training on the job en persoonlijke coaching

Basistraining voor vrijwilligers

Positieve Gezondheid

Coördinatoren

Kanker heb je samen (KASAM)

Motiverende gesprekstechnieken

Rouwtraining

84 actieve vrijwilligers
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Adamas in het
Oncologiecentrum
Vier dagen per week zijn de vrijwilligers van Adamas 

aanwezig in het Oncologiecentrum van het Spaarne 

Gasthuis. We hebben er een vaste kamer, maar de 

meeste contactmomenten vinden daarbuiten plaats. 

Het zorgpersoneel weet ons goed te vinden en vraagt 

ons regelmatig om patiënten en naasten te steunen, 

bijvoorbeeld na een slechtnieuwsgesprek.

Onze vrijwilligers geven geen medisch advies.

Op halve kracht

Vanwege corona lag ons werk in het Oncologiecentrum 

bijna een half jaar stil, terwijl juist toen de vraag naar psycho-

sociale ondersteuning groot was. Ondanks de beperkingen 

hebben we in 2020 toch 2.123 gesprekken met patiënten en 

naasten gevoerd en 765 met zorgverleners. Per 1 septem-

ber zijn we weer - weliswaar op halve kracht - gestart, tot 

blijdschap van patiënten én het verplegend personeel. De 

informatiebijeenkomsten die we samen met het Spaarne 

Gasthuis organiseren, zijn online voortgezet.

De samenwerking tussen Adamas en het Spaarne was ge-

nomineerd voor de P-Bokaal van Patiënt Centraal, een prijs 

voor initiatieven die de oncologische zorg en de kwaliteit 

van leven van oncologiepatiënten verbeteren.

2.123 gesprekken in het SG 

Oncologiecentrum: waar zien we onze gasten?

Op de dagbehandeling: 841

In de wachtkamer van de poli oncologie: 726

In het AvL, afdeling radiotherapie: 363

In de huiskamer op de dagbehandeling: 104

In kamer 33: 70

Op de verpleegafdeling: 15

Tijdens intensieve buddybegeleiding: 4 Een alleenstaande man lag aan 

de chemo op de dagbehandeling. 

Nadat de vrijwilliger zich had voor-

gesteld, zei hij dat hij Adamas wel 

kende maar geen behoefte aan on-

dersteuning had. Uiteindelijk heeft 

hij een uur over zijn hobby’s en zijn 

leven gepraat. Hij bleek meer be-

hoefte aan een luisterend oor te 

hebben dan hij zich realiseerde.

Op de poli sprak een vrijwilliger een 

vrouw met uitgezaaide borstkan-

ker, die wachtte op onderzoeksuit-

slagen. Zij was ontzettend nerveus 

en bleef 20 minuten aan een stuk 

praten. Toen ze werd opgehaald, 

zei ze: ”Bedankt voor je luisterend 

oor. Je hebt deze wachttijd enorm 

verlicht voor me.” En dat is precies 

wat we doen.
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PR/communicatie
Het inloophuis bestaat inmiddels ruim dertien jaar en  

is een begrip in de regio. Toch mogen we er niet van 

uitgaan dat iedereen Adamas kent, of weet waar we 

voor staan. Voortdurend investeren in goede com-

municatie is en blijft essentieel voor ons naams- en 

inhoudsbekendheid. Daarom zetten we zowel online 

als offline kanalen in om te laten zien wat Adamas voor 

mensen met kanker en hun naasten kan betekenen.

Grote zichtbaarheid voor Adamas

Het jaar kon vanuit communicatieperspectief niet beter be-

ginnen dan met een hoofdrol voor onze gasten in Goede 

Tijden, Slechte Tijden. Een van de personages van de serie 

kreeg kanker, bezocht in de loop van de verhaallijn een in-

loophuis en nam deel aan een modeshow. 

Verder verschenen er artikelen over Adamas in het maga-

zine GeZZond van Zorg en Zekerheid, de Zorgspecial Haar-

lemmermeer en het magazine van KWF Kankerbestrijding.

Tijdens een congres over Positieve Gezondheid hebben we 

onze werkwijze kunnen toelichten aan gemeenten en maat-

schappelijke organisaties. 

De metamorfose
De warme, huiselijke sfeer in het inloophuis is een van 

de redenen waarom onze gasten er zo graag komen. 

Maar na 13 jaar trouwe dienst kon het huis wel een 

opknapbeurt gebruiken. En wat is het mooi geworden!

Met dank aan styliste Nathalie-Anne d’Haens, alle fan-

tastische vrijwilligers en de mensen van Novotel Amster-

dam Schiphol Airport en Rotary HIllegom-Lisse. Speciale 

dank aan de fondsen, Ilse, Trunel, Pieter en Marianne.
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Coördinatoren

Annelies Osinga — marketing en pr, leidinggevend coördinator 

Marcia de Groot — vrijwilligers, dagcoördinator

Aletta van Vliet — gastenactiviteiten, administratie

Gabriëlle Hillebrand — administratie, scholen

Pauline Klaassen — Adamas in het Spaarne Gasthuis

Comité van aanbeveling: burgemeesters uit de regio

Dhr. A. van Erk — Hillegom

Mevr. M. Schuurmans-Wijdeven — Haarlemmermeer

Mevr. L. Spruit — Lisse

Mevr. M. van der Velde-Menting — Kaag en Braassem

Mevr. C. Breuer — Teylingen

De organisatie
Adamas is lid van brancheorganisatie IPSO en wordt 

landelijk beschouwd als een van de koplopers op het 

gebied van informele psychosociale zorg. 

Stichting Adamas Inloophuis is erkend als een Alge-

meen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur

Arthur van Dijk — voorzitter

Maurice Kempes — penningmeester

Ingrid Hansen — secretaris

Ed Nieuwenhuizen

Heidy Peperkamp

Corrie van Diemen 

Financiën
Adamas is 100% afhankelijk van donaties. Voor de 

organisatie en uitvoering van de activiteiten van het 

inloophuis is jaarlijks een bedrag van circa € 300.000 

nodig. We zetten in op een diversiteit aan inkomsten-

bronnen, zodat we niet afhankelijk worden van één 

of twee bronnen. Daarnaast genereren we inkomsten  

met eigen events.

"Wanneer je als bedrijf in Haarlemmer-
meer zit, wil  je ook graag iets terug doen 
voor de omgeving. Adamas is een prachtige 
instelling voor mensen die te maken hebben 
met kanker. Wij ondersteunen dit graag."
Jeannette van Antwerpen, lid Adamas Bedrijven Club

Een uitdagend jaar

Inkomsten genereren in 2020 was een grote uitdaging, met 

name omdat grote evenementen niet zijn doorgegaan. Maar 

we kunnen met trots zeggen dat we financieel geen verlies 

hebben geleden. De jaarcijfers zijn te vinden op pagina 26.
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2020 2019 2018

Fondsen, giften en donaties 184.427 124.254 194.816

Subsidies gemeenten 46.695 46.100 45.400

Eigen bijdragen gasten 8.781 19.526 18.683

Bijdragen Spaarne Gasthuis 31.628 24.221 17.500

Opbrengst eigen evenementen 30.607 108.906 39.018

Totaal inkomsten 302.138 323.007 315.417

De Adamas-mas-mas Challenge

De Rabobank Regio Schiphol stelde in 2020 gelden uit 

een noodfonds beschikbaar. Adamas deed daar een aan-

vraag, en na kort overleg leek het beide partijen zinvoller 

om een online evenement te organiseren dan om enkel 

een financiële bijdrage te doen. Dit werd de Adamas-mas-

-mas Challenge, waarin scholen werden uitgedaagd een 

eigen dansje te bedenken op het nummer Mas Mas Mas 

van Ralf Sanchez. Een mooie en leuke manier om het werk 

van Adamas onder de aandacht te brengen bij scholen. 

Ralf zelf werkte ook belangeloos mee! Helaas gooide de 

tweede lockdown roet in het eten en wordt de challenge 

naar 2021 doorgeschoven. 

Inkomsten Adamas Inloophuis

VEEL
DANK

Gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Teylingen, Kaag en Braassem

Fondsen Monuta, Regina Geuns, Stichting Welzijn Senioren, Stichting Roparun, Vaillantfonds, Mundo Crastino Meliori, Stichting 

Hulp bij Onderzoek, Pasman Stichting, Stichting Maria Emalia Dorrepaal, Stichting GIG, Stichting ING, J.C Ruijgrok, Stichting Dal-

moetha, August Fentener van Vlissingen Fonds, IPSO, Joyce Tol Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Weeshuis der Doopsgezinden, 

Gereformeerd Burgerweeshuis Haarlem, Janivo Stichting, Stichting Global Childcare, Stichting Lopen tegen Kanker, Stichting Een 

wens dichtbij, Meerlandenfonds, Rabobank Noodfonds, Coöperatiefonds Rabobank regio Schiphol, KWF Kankerbestrijding, Zorg 

en Zekerheid, Stichting Ondersteuning zorg en welzijn Hillegom, Stichting Roparun, Auxilium & Charitas, ANWB. 

En, last but not least, de vele bedrijven en particulieren die Adamas een warm hart toedragen.

aan
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Jaarcijfers 2020 Adamas Inloophuis

Inkomsten Realisatie 2020 Begroot 2020 Realisatie 2019

Fondsen, giften en donaties 184.427 186.600 124.254

Subsidies gemeenten 46.695 45.000 46.100

Eigen bijdragen gasten 8.781 20.000 19.526

Bijdragen Spaarne Gasthuis 31.628 31.528 24.221

Evenementen 30.607 15.000 108.906

Totaal inkomsten 302.138 298.128 323.007

Uitgaven

Organisatiekosten activiteiten 25.560 61.100 46.208

Coördinatiekosten (incl. vrijwilligers) 186.478 204.600 186.214

Huur inloophuis 53.498 53.500 52.143

Huisvestingskosten 22.547 22.900 21.342

Overige kosten 13.209 24.895 16.810

Totaal uitgaven 302.292 366.995 322.717

  Saldo inkomsten en uitgaven -154 290

Het negatieve exploitatieresultaat is onttrokken aan het stichtingskapitaal.

Balans 2020 Adamas Inloophuis

Activa 31  december 2020 31 december 2019

Vorderingen 24.577 19.341

Liquide middelen 9.061 10.804

Totaal activa 33.639 30.145

Passiva 31  december 2020 31 december 2019

Stichtingskapitaal 2.795 2.949

Crediteuren en overige schulden 30.844 9.196

Totaal passiva 33.639 9.145




