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1. Inleiding
Voor je ligt het jaarverslag van het Adamas Inloophuis. In dit document nemen
we je mee in wat we in 2014 hebben gedaan.
2014 draaide om het thema ‘Adamas Straalt!’. Adamas is immers het Griekse
woord voor diamant. We hopen dat we, door alles wat we hier doen en organiseren, mensen met kanker en hun naasten weer een beetje kunnen laten stralen. Door ze te ondersteunen in een tijd waarin ze het moeilijk hebben. Dat is
enorm dankbaar werk, dat we eigenlijk nooit ‘werken’ noemen omdat het zo
niet voelt.
We hebben in 2014 ons samenwerkingsproject met het Spaarne Ziekenhuis verder doorgezet. Het is heel mooi om te zien hoe het aantal contactmomenten
daar toeneemt en hoe ook zorgprofessionals vanuit allerlei perspectieven onze
coördinator en vrijwilligers in het ziekenhuis weten te vinden. Voor gasten die
we daar ontmoeten blijkt het van grote toegevoegde waarde te zijn om hun
verhaal te delen en een luisterend oor te vinden. Ook zien we dat het voor veel
mensen de drempel verlaagt om een keertje naar ons inloophuis in Nieuw-Vennep te komen en daar zijn we blij mee. We begrijpen namelijk dat dat een eerste
keer heel spannend is. We blijven heel hard werken om die drempel zo laag
mogelijk te houden.

Naast het project in het Spaarne Ziekenhuis hebben we ook de banden met
collega-organisaties, netwerken en sponsoren in de (wijde) regio aangehaald.
Die ervaring heeft ons ook dit jaar geleerd dat Adamas niet alleen ingebed is
in de regionale zorgketen voor mensen die te maken krijgen met kanker, maar
ook enorm wordt gewaardeerd door sponsoren en mensen in de omgeving. We
hechten veel waarde aan de kwaliteit van de ondersteuning die we in ons inloophuis bieden en aan de professionaliteit van onze organisatie naar collega’s,
fondsen en sponsoren. Het is immers belangrijk om te laten zien op welke wijze
we de bijna 8.000 bezoeken die dit jaar ons inloophuis hebben plaatsgevonden
hebben ingevuld en op welke manier we werken aan deskundigheidsbevordering en professionalisering.
Daarom presenteren we met trots dit jaarverslag, dat je hopelijk met net zoveel
enthousiasme vervult als dat wij het afgelopen jaar ervaren hebben.
Het team van coördinatoren,
José Kortekaas
Anita Notenboom
Carla Rodenburg
Ivon van Meel
Nicky Westerhof

Nieuw-Vennep, maart 2015
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Adamas wil mensen met kanker
en hun naasten weer een beetje
laten stralen. Zoals hier tijdens
de modeshow voor vrouwen die
borstkanker hebben (gehad).

2. Over het Adamas Inloophuis
visie

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen met kanker
een positief effect op hun algeheel welbevinden ondervinden van psychosociale ondersteuning. Naast de reguliere, vooral somatisch gerichte zorg, hebben
veel mensen met kanker en hun naasten behoefte aan aanvullende begeleiding.
Zij ervaren daarbij dat het maken van bewuste keuzes, het in stand houden van
communicatie met naasten en het bewust stilstaan bij de levensfase waarin zij
zich bevinden erg belangrijk is. Daarom zijn we van mening dat de psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten die daaraan behoefte hebben in heel Nederland beschikbaar en op redelijke afstand bereikbaar moet zijn.

�issie

Het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep biedt mensen met kanker en hun
naasten in een warme, huiselijke omgeving psychosociale ondersteuning in de
vorm van een luisterend oor, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en workshops. Daarnaast kan indien gewenst een therapeut aanbevolen
worden. Voor Adamas is het uitgangspunt dat de behoefte van de gast centraal
staat. Daar gaan we actief naar op zoek en sluiten we zoveel mogelijk op aan.
Uiteindelijk streven we er gezamenlijk naar dat onze gasten door kanker bewust leven.

voo� �ie?

Het Adamas Inloophuis is er voor volwassenen en kinderen die kanker hebben
(gehad) maar heel nadrukkelijk ook voor hun naasten. En naasten is een breed
begrip. Van familieleden tot de juf op school, vrienden, buren, werkgevers en
hulpverleners; iedereen die op wat voor manier dan ook geconfronteerd is met
kanker is bij ons van harte welkom. Dat geldt ook voor alle fasen van de ziekte.
Iemand die de diagnose net gehoord heeft is net zo welkom als iemand die midden in de behandeling zit of misschien twintig jaar geleden getroffen is door
kanker. Onze gasten komen voornamelijk uit de regio Haarlemmermeer, Duinen Bollenstreek, Kennemerland en Amstelland. Maar ook voor mensen hierbuiten staan de deuren van het inloophuis vanzelfsprekend open.
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Het inloophuis biedt een warme,
huiselijke omgeving waar
iedereen die met kanker is
geconfronteerd terecht kan.

3. Gasten
In 2013 hebben 7.797 bezoeken aan het Adamas Inloophuis plaatsgevonden. Dat
is 141 bezoeken méér dan in 2013 (7.656). Vanwege privacyredenen kunnen we
niet aangeven om hoeveel unieke bezoekers het gaat, maar kunnen we alleen
vastleggen hoe vaak er iemand over de drempel komt, waar de gast vandaan
komt en in welke hoedanigheid iemand het inloophuis bezoekt.
Gemiddeld ontvangt Adamas 36 bezoeken per dag. Dat is met 217 dagen openstelling gelijk gebleven aan het gemiddelde van 2013. In 2014 hebben 657 nieuwe gasten de weg naar het inloophuis weten te vinden. In onderstaande gra�iek
zie je de verdeling van het aantal bezoeken per maand ten opzichte van 2013.

We kunnen van de gasten die ons inloophuis bezoeken de herkomst wel registreren. Op die manier weten we dat:
• 59% van onze gasten uit de Haarlemmermeer komt;
• 24% van onze gasten uit de Bollenstreek komt (Lisse, Lisserbroek, Hillegom, Teylingen);
• 17% van onze gasten uit de wijde regio om de Haarlemmermeer en de Bollenstreek komt. Je kunt daarbij denken aan woonplaatsen als Heemstede,
Haarlem, Noordwijkerhout, Bennebroek, Oude-Wetering en Nieuwkoop;
Deze cijfers zijn nagenoeg gelijk aan andere jaren.
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In 201 hebben 657 nieuwe gasten
de weg naar het inloophuis
weten te vinden.

In 2014 hebben we opnieuw gezien dat er meer vrouwen dan mannen over de
drempel komen. In 2014 was 74% van onze gasten vrouw. Dat percentage ligt
iets lager dan in 2013 (78%).

Het percentage mannen dat het
inloophuis bezoekt is in 2014
licht gestegen.

In totaal is 6% van onze gasten jonger dan 18 jaar.

Naast de registratie van onze bezoeken in het inloophuis in Nieuw-Vennep
houden we ook bij hoeveel contactmomenten we daarbuiten hebben, bijvoorbeeld tijdens presentaties over Adamas of evenementen buiten het inloophuis.
Naast de 7.797 bezoeken in het inloophuis hebben we op die manier nog 6.200
contactmomenten gerealiseerd. Dat is meer dan in 2013 (4.881).
Een gedetailleerd schema van de instroom van onze gasten is opgenomen in
bijlage 1.
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4. Aanbod
a��ivi�ei�en

We hebben in 2014 het systeem om de balans in onze activiteiten te bepalen
gehandhaafd. Dat doen we aan de hand van onderstaande pijlers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inloop
Bewegen en ontspannen
Creatief
Therapeutische gespreksgroepen
Verwennen
Spreekuren
Informatiebijeenkomsten en voorziening
Scholing
Evenementen
Kinderen

De creatieve activiteiten kunnen op grote belangstelling van
de gasten rekenen.

Door onze activiteiten op die manier in te delen kunnen we goed beoordelen of
het aanbod evenwichtig is en op die manier zoveel mogelijk kan aansluiten op
de behoeften van onze gasten.
Inmiddels hebben activiteiten als het open atelier, yoga, tai chi en zwemmen
hun toegevoegde waarde voor gasten die kanker hebben (gehad) maar ook
voor hun naasten, meer dan bewezen. Ze hebben dan ook een vaste plek op
onze activiteitenagenda gekregen. Naast mensen die inlopen, maken de meeste
mensen gebruik van onze creatieve activiteiten (18,6%) en activiteiten op het
gebied van bewegen en ontspannen (17,9%). Onderstaand schema geeft inzicht
in de verschillende pijlers en het gekoppeld aantal bezoeken.
VERDELING BEZOEKERS

Inloop

Bewegen en ontspannen
Creatief

Therapeutische gespreksgroepen
Verwennen

Spreekuren
Informatie
Scholing

Evenementen
Kinderen

510

1.394

1.930

1.450

597

376

275

226

598

441

500

1.000

1.500
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2.000

2.500

Informatiebijeenkomsten
Mensen die met kanker te maken hebben ervaren vaak onzekerheid over het
ziekteproces en alles wat hiermee samenhangt. We organiseren daarom regelmatig informatiebijeenkomsten over verschillende thema’s en/of ziektebeelden. Dat doen we met verschillende samenwerkingspartners, en in veruit de
meeste gevallen met het Spaarne Ziekenhuis. Vanuit het Spaarne komen de
medisch specialist en oncologieverpleegkundige(n) naar het inloophuis om de
lezing inhoudelijk te verzorgen. Tijdens deze bijeenkomsten is ook de patiëntenvereniging aanwezig. Gasten kunnen tijdens deze avonden vragen stellen,
handvatten krijgen om met hun ziekte om te gaan en verhalen delen met lotgenoten. Bovendien kunnen ze op een laagdrempelige manier kennis maken met
Adamas. In 2014 hebben we de volgende themabijeenkomsten georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blaaskanker
Hormonale therapie bij borstkanker (2x)
Revalideren en terug naar werk tijdens kanker
Lymfoedeem van de arm bij kanker
Botontkalking bij kanker
Neuropathie na chemotherapie
(Non-)hodgkin Lymfomen
Borstreconstructie
Prostaatkanker
Longkanker

Café Doodgewoon
Naast deze informatiebijeenkomsten hebben we in samenwerking met Hospice Bardo, onder de vlag van het palliatieve netwerk in deze regio, een Café
Doodgewoon georganiseerd. Café Doodgewoon is een landelijk format dat per
bijeenkomst naar eigen behoefte ingevuld kan worden. Doel is om mensen in
de palliatieve fase en hun naasten te informeren en inspireren. Wij hebben gekozen voor een lezing door Laura Maaskant, schrijfster van het boek Leef!. Een
hele bijzondere jonge vrouw die weet dat ze niet meer beter wordt maar heeft
gekozen om geen levensverlengende behandeling te ondergaan maar volop te
leven! Het was een bijzonder inspirerende avond die niet alleen ons maar ook
alle aanwezige gasten enorm is bijgebleven.

Verwendagen
In 2014 hebben we vier verwendagen georganiseerd voor onder andere mensen in de palliatieve fase, nabestaanden, vrouwen met borstkanker en mensen
met alle vormen van kanker. Een andere vorm waarmee we zowel mensen die
ziek zijn als hun naasten even kunnen laten ontspannen zijn de massages.
In 2014 hebben onze vrijwillige masseurs 387 massages voor onze gasten verzorgd. Dat zijn er bijna honderd meer dan in 2013.
Tot slot hebben we ook in 2014 een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd
voor gasten die een dierbare naaste hebben verloten. Een heel indrukwekkende en bijzondere avond waarbij herinneringen opgehaald worden, muziek
gespeeld wordt en zowel gehuild als gelachen wordt.

�a� �as e� nieu� in 2014?

Het uitgangspunt van ons activiteitenaanbod is dat ieder mens anders is. We
proberen daarom een veelzijdig aanbod neer te zetten waarin we ook nieuwe
activiteiten ontwikkelen op basis van de behoefte van onze gasten. Een aantal
voorbeelden daarvan:
—6—

Een van de pijlers onder ons
activeitenprogramma:
verwennerij.

Heart Pillow Project
Door een van onze gasten werden wij geattendeerd op het ‘Heart Pillow Project. Het Heart Pillow Project is oorspronkelijk bedacht door een Deense verpleegkundige. Speciaal voor borstkankerpatiënten ontwierp zij een kussentje
dat pijn en zwelling na de operatie helpt te verminderen. Dames kunnen het
kussentje na een borstoperatie onder de oksel dragen, waardoor de klachten
afnemen. Maandelijks maken gasten onder begeleiding van een workshopleider de kussentjes in het Adamas Inloophuis. Via de oncologieverpleegkundige
in het Spaarne Ziekenhuis worden deze geschonken aan dames die voor een
borstoperatie staan. Natuurlijk een mooi praktisch hulpmiddel maar ook een
letterlijk ‘hart onder de riem’ van mensen in een vergelijkbare situatie.

Mindful art
Na een succesvolle pilot in 2013 heeft de workshop Mindful art een vaste plek
op onze agenda gekregen. Deze workshopserie bestaat uit acht ochtenden
waarin beeldend wordt gewerkt met verhoogde concentratie, een stil hoofd en
innerlijke rust. Het sluit aan bij de mindfulnesstraining en kan prima samen beoefend worden en elkaar versterken.Het is een creatieve training om beter om
te gaan met stress, pijn en negatieve emoties. Er wordt geleert om de volledige
aandacht naar het onderwerp te sturen in het hier en nu, en alles wat voorbij
komt te accepteren. Door die acceptatie ervaren de gasten vanbinnen steeds
meer rust en stilte.
Dans je gevoel vrij
Uit vele onderzoeken is gebleken dat bewegen tijdens kanker positief kan bijdragen aan het herstelproces. Afgelopen jaar zijn we in contact gekomen met
een danstherapeut en hebben we als pilot de workshop ‘Dans je gevoel vrij’
aangeboden. Tijdens deze workshop, waar gasten met elkaar bewegen en dansen op de maten van de muziek, is er ruimte om emoties en gevoelens te ervaren.
Rouwondersteuning voor ouders die een kind hebben verloren
Helaas ervaren sommige gasten van het Adamas Inloophuis ook dat ze hun
dierbare verliezen. Vanaf het prille begin bieden we rouwbegeleiding voor nabestaanden aan. Dit kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Begin
2014 zijn we in contact gekomen met een aantal ouders die hun kind hebben
verloren. Bij de meeste ouders van wie een kind overlijdt neemt de pijn en het
rouwproces bezit van hun leven. Wij kregen het verzoek speciaal voor deze ouders om een begeleidingsgroep te starten. Onder begeleiding van twee therapeuten hebben we binnen het Adamas Inloophuis deze doelgroep de ruimte geboden om persoonlijke verlieservaringen met elkaar te delen en te bespreken.
Daarnaast hebben ze verschillende werkvormen aangeboden gekregen om hun
veerkracht te versterken en verder te komen in het intensieve proces van rouw.

evene�en�en

Adamas Tennistoernooi
We hebben in 2014 twee evenementen zelf georganiseerd. De eerste was een
voortzetting van een traditie die vorig jaar geboren is: het Adamas Tennistoernooi. Het initiatief voor dit toernooi is ontstaan vanuit de Hillegomse Tennisclub in samenwerking met Adamas omdat er ook binnen het inloophuis veel
mensen zijn die tennissen. Op zaterdag 5 juli was het zo ver. Een dag die met
heel veel regen begon maar gelukkig stralend eindigde! Maar liefst 160 deelne—7—

Het Heart Pillow Project is een
sympathiek initiatief: een hart
onder de riem voor vrouwen
met borstkanker.

mers hebben de hele dag getennist voor Adamas. De dag werd afgesloten met
een lekkere en gezellige barbecue en een welverdiend drankje. Het tennistoernooi heeft € 6.401,80 opgeleverd voor Adamas, dat is bijna € 3.000,- meer dan
vorig jaar!

Modeshow ‘Stralend de Wereld in!’
Op zondag 2 november hebben we de zesde editie van onze modeshow ‘Stralend de Wereld in!’ beleefd. Twaalf modellen van alle leeftijden die allemaal
borstkanker hebben (gehad) betraden dan de catwalk en lieten zien dat je ook
na een borstoperatie nog prachtige gekleed kunt gaan en écht kunt stralen! De
presentatie van de modeshow was in handen van Nada van Nie. Tijdens de ontvangst en in de pauze konden de ruim vierhonderd gasten, onder het genot van
een kopje kof�ie en een prachtig (en heel lekker!) appeltaartje, rondkijken op
een informatiemarkt. Van lingerie tot badmode en van de laatste wintermode
tot échte galajurken: alles werd geshowd. Gastheer van de modeshow was ook
dit jaar weer Claus Event Center in Hoofddorp. De ballroom met de prachtige
wenteltrap naar het podium leent zich voor dit doel zo goed! Niet alleen de
modellen hebben een waanzinnige ervaring gehad, ook hun naasten en andere
gasten hebben een dag beleefd om nooit meer te vergeten!

p�o�essiona�s

Soms hebben onze gasten meer nodig dan de activiteiten en het luisterend oor
van onze vrijwilligers. In overleg onderzoeken we dan samen of professionele
hulp nodig en gewenst is. Adamas werkt samen met een aantal therapeuten
die over specialistische (psycho-)oncologische kennis beschikken en snel te
bereiken zijn. Zij komen voor consulten naar het inloophuis, zodat gasten niet
opnieuw naar een onbekende plek hoeven te gaan. Voor en na het gesprek is
er ruimte om even met een vrijwilliger te zitten en dat geeft veel gasten een
prettig gevoel. In 2014 hebben 11 therapeuten gezamenlijk 210 gesprekken/
behandelingen in Adamas (uit)gevoerd binnen de volgende disciplines:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oedeemtherapie
Psychologie
Psychosomatische oncologiefysiotherapie
EMDR
Gestalttherapie
Lichaamsgerichte traumatherapie
Integratieve relatietherapie
Integratieve kinder-/jeugdtherapie

Naast het voeren van individuele gesprekken met gasten hebben de therapeuten gezamenlijk twee keer een bijzondere tweedaagse training aangeboden:
‘De smaak van leven’. In deze training onderzoeken de therapeuten samen met
de gasten uit een speci�ieke doelgroep wat het leven voor hen ‘smaak’ geeft.
Met behulp van hun eigen expertise bieden zij een bijzonder palet van ‘smaken’
die inzicht geven in het denkpatroon en de levensstrategieën van gasten. Ze
proberen gezamenlijk om gasten ook andere smaken te laten ontdekken en zo
met hun eigen bijzondere ‘recept’ het leven opnieuw te proeven en beleven.
Enkele opmerkingen uit de evaluatieformulieren laten blijken hoe gasten de
trainingen hebben gewaardeerd:
‘Helemaal goed’, ‘veel meer in balans’, ‘van een negatief gevoel, ombuigen in een
positief gevoel’ en ‘ik voel dat ik weer verder kan’!
—8—

Adamas werkt samen met therapeuten uit diverse disciplines.

5. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen
In 2014 hebben we onze activiteiten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen als volgt ingedeeld:
•
•
•
•

4-12 jaar
12-16 jaar
16-20 jaar
20-35 jaar

KidsClub, 1e en 3e woensdagmiddag van de maand
ChillClub, 2e en 4e donderdagavond van de maand
Chill+, 1e dinsdagavond van de maand
Jongvolwassenen, 3e dinsdagavond van de maand

Als een ouder kanker heeft of iemand anders uit de familie of omgeving kunnen kinderen en jongeren daar, logischerwijs, aardig over in zitten. Zeker als
die persoon niet meer beter wordt en komt te overlijden. Veel jongeren zijn
verdrietig, bang, boos of voelen zich alleen. We krijgen vaak terug dat ze aansluiting missen binnen hun schoolklas of bij hun leeftijdsgenoten. Vriendjes en
vriendinnetjes weten (gelukkig!) vaak niet hoe het voelt om op jonge leeftijd
een zieke ouder te hebben of zelfs te verliezen. We vinden het daarom erg belangrijk dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen die te maken hebben met
kanker een plaats hebben waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding. Dat ze een veilige plek hebben in een periode waarin ze erg kwetsbaar
zijn.

�ids��u� en �hi����u�

In 2014 hebben 243 bezoeken aan de KidsClub plaatsgevonden (vorig jaar 181)
en 198 bezoeken aan de ChillClub, inclusief Chill+ (vorig jaar 206). De stijging
in de KidsClub kunnen we verklaren door ons samenwerkingsproject met het
Spaarne Ziekenhuis. Daar zien we veel jonge ouders die te maken hebben met
kanker en niet goed weten of (en op welke manier) ze hun kinderen bij de ziekte kunnen betrekken. We kunnen ouders ter plaatse vertellen over de activiteiten die we organiseren voor kinderen en we zien dat van die mogelijkheid
steeds vaker gebruik wordt gemaakt.
Op de bijeenkomsten van de KidsClub op woensdagmiddag blijven ouders/
verzorgers vaak in het huis terwijl hun kinderen aan de activiteiten meedoen.
Zij hebben op deze manier hun eigen lotgenotengroep gevormd, wat door ons
wordt aangemoedigd. De groep wordt ondersteund door de gastvrouwen en
gastheren. Op die manier kunnen ouders onderling ervaringen uitwisselen en
ontstaan er mooie en waardevolle momenten. In 2014 hebben we gezien dat
dit ook op de donderdagavond vorm krijgt. Dit is iets wat is ontstaan vanuit de
behoefte van de ouders en plaatsvindt zonder ondersteuning van gastvrouwen.

De vrijwilligers die de kinderen op de woensdagmiddag en/of donderdagavond
begeleiden krijgen naast de bij Adamas verplichte basistraining ook een aanvullende training. Dit jaar is deze verzorgd door de kinder- en jeugdtherapeuten die ook verbonden zijn aan het Adamas inloophuis. Naast kennis vergaren
over hoe kinderen en jongeren omgaan met verlies en hoe we ze, naar behoefte,
zo goed mogelijk kunnen ondersteunen hebben we handvatten gekregen om
als team intervisie toe te passen.
Naast alle activiteiten die we zelf voor kinderen en jongeren organiseren
zijn we ook door sponsoren in 2014 extra verwend. Zo zijn we met een grote
groep kinderen en jongeren naar Artis geweest en met de KidsClub-kinderen
naar Avifauna. Beide uitjes waren geweldig en zijn door de kinderen als heel
bijzonder ervaren. In november hebben we weer de workshop Familiekunst
—9—

Voor kinderen en jongeren is
een speciaal activiteitenaanbod
beschikbaar.

georganiseerd: twee avonden en een middag waar zowel de Adamas-kids als
hun gezinnen gezamenlijk een kunstwerk hebben gemaakt. Ook dit jaar was dit
weer een succes. De reguliere bijeenkomsten zijn begeleid door vrijwilligers en
workshopleiders. Op deze manier hebben we ook weer in 2014 een gevarieerd
programma kunnen aanbieden.
Kindercoach Lilian Dekkers, die in haar eigen praktijk kinderen (en hun ouders)
begeleid die te maken hebben (gehad) met een ingrijpend life event, houdt eens
per maand een gratis spreekuur voor ouders. Het spreekuur is dit jaar nog niet
iedere keer even goed bezocht maar desalniettemin gaan we er in 2015 mee
door omdat het wel voorziet in behoeften en bij Adamas past.
Naast de bezoeken aan het huis hebben we ook de leerkrachten van scholen in
de regio bijgestaan als daaraan behoefte was. Daarnaast hebben we een mooie
actie gedaan met de brugklassen van het Fioretti College uit Hillegom en Lisse.
De opbrengst van hun Franciscusdag, een dag waarop ze allerlei activiteiten
doen om sponsorgeld op te halen voor een goed doel, was voor het Adamas Inloophuis bestemd. We zijn alle brugklassen, in totaal zeshonderd nieuwe leerlingen, af geweest om ze te vertellen over Adamas. De actie heeft een prachtig
bedrag voor Adamas opgeleverd!
Een mooie bijkomstigheid van de KidsClub en de ChillClub is dat we in 2014 gezien hebben dat steeds meer ouders in het inloophuis blijven als hun kinderen
bij de kindervrijwilligers zijn. Zij vinden ook veel (h)erkenning bij elkaar en dat
is een waardevolle groep geworden.

�ongvo��assenen

Mede dankzij de �inanciële ondersteuning van het VSB Fonds zijn we in 2014
verder gegaan met de maandelijkse bijeenkomsten voor jongvolwassenen bij
Adamas. Aanvankelijk was de drempel voor veel jongvolwassenen te hoog om
binnen te komen. Mede dankzij veel persoonlijk contact, het goed voorlichten van de vrijwilligers, aandacht te genereren in de media en mensen die het
elkaar vertellen zagen we in 2014 steeds meer jongvolwassenen naar de bijeenkomsten komen. Voor ons als organisatoren is dit natuurlijk een prachtige
ontwikkeling en fantastisch om te zien dat het werkt en dat er zoveel jonge
mensen gebruik van kunnen maken. Ook bijzonder om te zien dat veel jongvolwassenen elkaar ook buiten Adamas ontmoeten.

We hebben een aantal mooie activiteiten kunnen organiseren op de maandelijkse dinsdagavond. Voorbeelden daarvan zijn samen koken en eten, een DJworkshop, een visieposter maken en verschillende creatieve activiteiten.
Sinds de start van de bijeenkomsten zien we nog steeds dat het aantal jonge
mensen dat deze bezoeken groeit (96 bezoeken in 2014 tegen 58 in 2013). Het is
mooi om te zien dat mensen na een bepaalde periode op eigen initiatief weer
afscheid nemen van Adamas. Dat klinkt misschien gek, maar ons streven is om
iemand weer in zijn of haar eigen kracht te helpen zetten. Om in een moeilijke
periode een tijdje met iemand mee te lopen. Als iemand dan afscheid neemt
omdat hij of zij het gevoel heeft weer op eigen benen te staan, dan geeft dat een
goed gevoel en hebben we voor deze persoon in een cruciale periode echt een
verschil kunnen maken.
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Steeds meer jongvolwassenen
weten de weg naar Adamas te
vinden.

Tegelijkertijd hebben we ook ervaren wat een enorme impact het heeft als we
de�initief afscheid van mensen moeten nemen. Sinds de start van onze groep
zijn twee jonge vrouwen overleden. De ene vrouw sloot aan in de wetenschap
dat ze zou komen te overlijden. De andere vrouw kreeg na een aantal bijeenkomsten te horen dat de kanker ongeneeslijk terug was gekomen. Het afscheid
van deze twee vrouwen heeft niet alleen bij ons als begeleiders een enorme
indruk gemaakt, vooral ook voor de andere jongvolwassenen was het een enorme schok en heel verdrietig.
In 2014 hebben we voor de jonge vrouwen ook een ‘Smaak van Leven’ georganiseerd. Twee dagen lang zijn negen vrouwen intensief met elkaar en met zichzelf bezig geweest om op zoek te gaan naar wat hun leven nu meer smaak kan
geven. Waar lopen ze tegenaan in het leven en hoe kunnen ze dat doorbreken?
Het programma wordt twee dagen lang vormgegeven en begeleid door de verschillende therapeuten die aan het Adamas Inloophuis verbonden zijn.
Op onze laatste openingsdag van 2014, kwam er een jonge vrouw binnen lopen
die ons een kaartje gaf waar onder andere de volgende tekst op stond:

“De afgelopen jaren zijn voor mij vooral gevuld met �linke dieptepunten maar ook
ontzettend �ijne hoogtepunten. Het verliezen van mijn kleine dochter en mijn lieve
(zieke) moeder en krijgen van kanker hebben mij veel tranen en angstige momenten bezorgd. Dankzij Adamas heb ik met dit alles beter om leren gaan. Maar
ook bij mijn hoogtepunten staan jullie in het lijstje (top 5 zeker!). Met de �ijne
jongvolwassenengroep, de Smaak van Leven en uiteraard de Stralend de wereld
in-modeshow heb ik mezelf nog beter leren kennen en ben ik gegroeid. BEDANKT
daarvoor! In het Adamas voel ik me niet specialer dan anderen (we hebben allemaal een verhaal te vertellen) maar wel bijzonder. Bedankt voor jullie vertrouwen, inzet, tijd, humor, kennis, luisterend oor, doorzettingsvermogen, interesse en
liefde.”
Kippenvel krijgen we bij het lezen daarvan en het geeft ook aan wat we dankzij
jullie bijdrage allemaal hebben kunnen doen! Mensen écht verder helpen! Zo
�ijn en bijzonder!
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De Smaak van Leven is een verdiepende zoektocht naar wat je
leven meer ‘smaak’ kan geven.

6. Vrijwilligers
Onze vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. Zij zorgen ervoor dat
onze gasten zich welkom voelen, bieden hen een luisterend oor, inventariseren hun behoefte en zorgen dat zij de juiste ondersteuning en aandacht krijgen.
Het grootste deel van onze vrijwilligers is gastvrouw/-heer maar er zijn ook
bijvoorbeeld administratief medewerksters, bestuursleden, bloemenverzorgsters, klusjesmannen, koks, masseurs, (rouw)ondersteuners, taxichauffeurs en
een hovenier die zich bezighoudt met onze tuin. Zij zijn net zo belangrijk om het
huis draaiende te houden.

Op 31 december 2014 stonden bij Adamas 109 vrijwilligers geregistreerd. Voor
hen hebben we verschillende trainingen, bijeenkomsten en teambuildingsdagen georganiseerd. Ook hebben we in 2014 een basistraining georganiseerd
voor nieuwe gastvrouwen en gastheren. Dit was nodig vanwege het natuurlijk
verloop in ons vrijwilligersbestand maar ook vanwege ons samenwerkingsproject met het Spaarne Ziekenhuis waar we extra vrijwilligers voor nodig hebben.
Vrijwilligers

Administratief

Bestuur

Bloemenverzorging

Totaal 1-1-2014

Totaal 31-12-2014

8

8

7

3

5

3

Gastvrouw/-heer

51

47

Juridisch adviseur

0

0

Masseurs

9

12

Taxichauffeur

6

7

Gastvrouw/-heer Kids
ICT

Klusjesman
Kok

Ondersteunend

Rouwondersteuning
Tuinmannen
Vormgever

Contract

Coördinatoren
Vormgever

4
2

3
2

4
1

5

2

3
2

4

1

4

3

5

5

1

1

111

1
1

109

In 2014 hebben wij het evalueren per dagdeel op de werkvloer voortgezet. Vrijwilligers werken een dagdeel ’s morgens of ’s middags. Twee keer per dag is de
afsluiting van een dagdeel een mooi moment om met elkaar te delen wat er op
de vloer is gebeurd en hoe de vrijwilligers daarmee zijn omgegaan. Wij doen
dit om van elkaar te leren, indien nodig bij te sturen en vooral ook om ervoor
te zorgen dat onze vrijwilligers met een goed gevoel naar huis gaan. Daarnaast
voeren we ook jaarlijkse voortgangsgesprekken.
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De vrijwilligers van Adamas
maken iedere dag weer het
verschil voor onze gasten.

Om de kwaliteit van de ondersteuning en begeleiding in het inloophuis hoog
te houden, besteden we veel aandacht aan de deskundigheidsbevordering van
onze vrijwilligers. Naast de evaluatiemomenten hebben we de volgende teambuildingsdagen en (bij)scholingsavonden en georganiseerd:
Verdieping
Ter verdieping hebben we onze vrijwilligers de mogelijkheid gegeven om mee
te doen aan de workshop ‘Creatief en Verbindend Schrijven’. Een workshop
waarbij ze aan de slag gingen met hun eigen creativiteit maar waarin ze ook
uitgedaagd werden om te kijken naar hun persoonlijke groei en ontwikkeling.
De workshop werd als heel positief ervaren en wordt inmiddels ook voor onze
gasten aangeboden.

Levens-APK!
Bij Adamas staat de kwaliteit die we onze gasten bieden altijd voorop. Om die
kwaliteit in een groeiende organisatie te kunnen waarborgen en om ons team
nóg hechter te laten samenwerken, organiseren we deze training, waarin de
gastvrouwen/-heren ook naar zichzelf leren kijken. Aan de hand van hun eigen,
persoonlijke ‘levens-APK’ gaan de deelnemers op zoek naar waar ze staan en
waar hun kwaliteiten liggen. Vervolgens willen we die kwaliteiten bundelen en
kijken hoe we de ondersteuning en begeleiding van onze gasten verder kunnen
verbeteren door nog meer als team samen te werken.
Alle gastvrouwen en gastheren hebben aan deze training deelgenomen. Dat
heeft ons een heel mooi beeld gegeven van de kwaliteiten en wensen van onze
vrijwilligers, en leidt tot een optimaal resultaat voor onze gasten.

Intervisie: wedden dat je iets te winnen hebt?
De bedoeling van deze trainingsavond is dat casussen uit de praktijk besproken
worden. Een trainer en een acteur nemen de gastvrouwen en -heren op een
aansprekende en interactieve manier mee in de verschillende onderwerpen.
Op die manier is er op een speelse en veilige wijze ruimte om met elkaar in
gesprek te gaan over lastige situaties die zich op de werkvloer voordoen. We
merken dat deze trainingsavond een enorme toegevoegde waarde heeft voor
de dagelijkse gang van zaken.
Schokbrekers in de communicatie met gasten en naasten
Tijdens deze presentatie stond de communicatie met gasten en naasten centraal. Psychotherapeut en trainer Christien de Jong en trainer/acteur Els
Beekman namen de vrijwilligers op een aansprekende en interactieve manier
mee. In de palliatieve fase moeten gasten en hun naasten leren leven met het
gegeven dat er een moment komt dat het weer slechter zal gaan. Het is leven
met enerzijds de hoop dat de ziekte stabiel blijft, anderzijds de angst en wanhoop als er tegenslagen komen. Tijdens de training kregen de vrijwilligers vier
‘schokbrekers’ aangereikt, die kunnen helpen in de communicatie met gasten
en hun naasten. Met deze schokbrekers kunnen ze hen helpen om emotioneel
stabiel te worden en weer greep te krijgen op de situatie.
Spirit on!
De diagnose kanker geeft een schok en zet de wereld op z’n kop. Als geen ander
weten onze gastvrouwen en gastheren dat dit gebeurt als de diagnose wordt
gesteld bij onze gasten. Tijdens een informatiebijeenkomst hebben we kennis
gemaakt met Spirit On. Hun activiteiten gaan over het stimuleren van vitaliteit
in denken, voelen en handelen. Het belang en de ontwikkeling van de (ex-)pati— 13 —

Voor de vrijwilligers zijn trainingen, bijeenkomsten en teambuildingsdagen georganiseerd.

ent staat voorop. Onze vrijwilligers hebben kennisgemaakt de Spirit On-methode, waarbij ze ook voor de dagelijkse praktijk veel handvatten hebben meegekregen over de begeleiding van onze gasten. Gezien het enorme succes van de
workshop en de grote behoefte onder vrijwilligers die niet konden deelnemen,
hebben we een tweede avond georganiseerd. Veel vrijwilligers zijn vanuit deze
twee avonden in het persoonlijke coachingstraject gestroomd.

Voorlichtingsavond therapeuten
Zoals eerder benoemd kan het zo zijn dat gasten behoefte hebben aan aanvullende, specialistische begeleiding. We werken daarom samen met een aantal
die een eigen praktijk hebben alsmede een oncologische specialisatie. Voor
onze vrijwilligers is het belangrijk om te weten welke therapeuten dat zijn, op
welk gebied zij actief zijn en wat ze precies doen. Daarom hebben we een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij therapeuten en vrijwilligers elkaar ontmoet hebben en meer geleerd hebben over de verschillende therapieën die op
die manier aangeboden kunnen worden.

Gesprekstechnieken
We hebben voor alle gastvrouwen en gastheren een training georganiseerd
over gesprekstechnieken. In de basistraining komt de basis voor het voeren van
een goed gesprek en het uitvragen van de behoefte aan de orde. Dat is echter
een onderdeel van de volledige training en veel vrijwilligers vinden het prettig
om daarop verder getraind te worden. Tijdens deze training zijn we daarom
verder ingegaan op de technieken voor het voeren van een goed gesprek, het
nóg beter uitvragen van een behoefte en het omgaan met weerstand.
Teambuilding
Binnen Adamas werken ruim 110 vrijwilligers in allerlei functies. Vaak werken
ze op vaste dagdelen, waardoor ze elkaar niet altijd zien. We vinden het daarom belangrijk om ook een teambuilding te organiseren. Vorig jaar hebben de
vrijwilligers de barbecue als enorm positief ervaren. Daarom hebben we ook
dit jaar op 28 augustus een barbecue georganiseerd die mede mogelijk gemaakt
is door Stichting Lopen Tegen Kanker en Catering Bon Appetit uit Warmond.

Ter inspiratie!
In samenwerking met Hospice Bardo en het palliatieve netwerk in de regio
hebben we een boeklezing van Laura Maaskant verzorgd. Zij heeft dit jaar haar
boek Leef! gepubliceerd dat gaat over het feit dat ze als jonge vouw ongeneeslijk ziek is maar kiest voor niet verdere behandeling maar juist om te leven zo
lang dat haar gegund is. Een ongelofelijk indrukwekkende avond en ook het
boek is een absolute aanrader!

Verdiepende intake
Met mensen die voor de eerste keer bij Adamas binnen komen voeren we een
intakegesprek. Tijdens deze intake bespreken we met de gast hoe we hem of
haar het beste kunnen begeleiden en helpen. Ieder mens is immers anders.
Soms blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn om te komen tot een goede inschatting van de behoefte van de gast. Hiervoor zijn er binnen Adamas een
aantal gastvrouwen en -heren die. verdiepende intakegesprekken doen. Verschillende gastvrouwen/-heren hebben zelf al een gedegen opleiding hiervoor
gevolgd of worden hier binnen Adamas voor opgeleid. Dit doen onder anderen
de coördinatoren als training on the job en ook door ze bij de diverse trainingen
die we aanbieden uit te nodigen.
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Laura Maaskant gaf een
inspirerende boeklezing voor
bezoekers van Adamas en
Bardo.

Scholing vrijwilligers in samenwerking met Hospice Bardo, Hoofddorp
In het najaar van 2014 is er door collega-organisatie Hospice Bardo een prachtig programma samengesteld over de thema’s ziekte, sterven en rouw. Bardo
draagt hiermee kennis en kunde uit aan vrijwilligers, zorgverleners en andere
professionals in de regio zodat zij goede kwaliteit van zorg kunnen bieden aan
patiënten en hun naasten in de palliatieve fase. Met heel veel enthousiasme
hebben veel van onze vrijwilligers deelgenomen aan deze vaak boeiende en
leerzame bijeenkomsten. Wij zijn zeer dankbaar dat door onze samenwerking
de vrijwilligers hiervan gebruik konden maken.
Training Spaarne Ziekenhuis (SZ) vrijwilligers
Omdat het werken als Adamas-vrijwilliger in het Spaarne Ziekenhuis toch anders is dan in het inloophuis werken, hebben wij een trainingsdag op maat
aangeboden aan de gastvrouwen die werkzaam zijn in het Spaarne Ziekenhuis.
Samen met de trainster die ook de basistraining verzorgt, hebben wij een mooi
programma samengesteld, met thema’s als:
•
•
•
•
•
•

Oncologisch centrum, visie, uitgangspunten en manier van werken
Contact maken, non-verbale en verbale communicatie
Ontwikkelen van een proactieve houding
Waardering uiten en jezelf zijn en blijven. Hoe maak jij het verschil?
Hoe sluit je naadloos aan bij houding en gedrag van gasten?
Casuïstiek met hulp van een acteur
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Onze vrijwilligers hebben bijeenkomsten van Hospice Bardo
over ziekte, sterven en rouw
bijgewoond.

7. PR, communicatie en sponsorwerving
Het is ieder jaar opnieuw een uitdaging om onze exploitatiebegroting rond te
krijgen. We hebben ons in 2014 gefocust op het aanschrijven van nieuwe fondsen en het aan Adamas binden van bedrijven als ambassadeurs. Er zijn het
afgelopen jaar twee grote evenementen voor ons georganiseerd. Het blijft belangrijk om vernieuwend te zijn in je fondsenwerving en tegelijkertijd ook professioneel in je uitstraling en bestedingsbeleid. We hebben nieuwe wegen bewandeld, ontdekt en uitgezocht. Sommigen succesvol, anderen (nog) niet. Daar
leren we van en alle ervaringen nemen we mee in de toekomst! Hieronder is
een aantal punten uitgelicht.

�ondsen

Voor een aantal speci�ieke projecten hebben we in 2014 vermogensfondsen
aangeschreven. Daaruit is een aantal bijdragen voortgekomen waarvoor we
natuurlijk enorm dankbaar zijn! Zo hebben we onze activiteiten en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers mede kunnen �inancieren dankzij bijdragen
van Fonds Zorg & Zekerheid, Schipholfonds, FRED Foundation, Monuta Charity
Fund, Stichting Lopen Tegen Kanker, VSB Fonds, Weeshuis der Doopsgezinden,
het coöperatiefonds van de Rabobank Regio Schiphol en het Theodora Boasson
Fonds.

�aad van inspi�a�ie

We hebben in 2014 een aantal ondernemers uitgenodigd uit de Bollenstreek en
Haarlemmermeer, de gemeenten waar de meeste van onze gasten vandaan komen. We hebben hen gevraagd om mee te denken over manieren om bedrijven
als ambassadeurs aan Adamas te binden. Daarnaast hebben we aan hen ook
feedback gevraagd over hoe we ons als organisatie presenteren en waar eventuele verbeterpunten liggen. Belangrijkste conclusies die daaruit zijn voortgekomen zijn:
•

Onze naamsbekendheid in de regio is hoog maar onze inhoudsbekendheid
nog laag. Te weinig mensen weten wat je bij Adamas nu echt kunt vinden en
wat we voor mensen die te maken hebben met kanker kunnen betekenen.
Dit punt is opgevolgd in het jaarplan en thema 2015.

•

Organiseer een ‘eigen’ fondsenwervend evenement. Dat betekent inkomsten voor het Adamas Inloophuis maar biedt tevens de gelegenheid om te werken aan een grotere inhoudsbekendheid van Adamas.
Dit punt is opgevolgd in de organisatie van het Adamas Bene�iet op 25 september 2015 in het Crown Theater in Aalsmeer.

•

Ga de ondersteuning en begeleiding die jullie bieden meer zien als
business case. De toegevoegde waarde die we hebben voor werkgevers die werknemers hebben die zelf of in hun omgeving te maken hebben met kanker is enorm. Bedrijven weten dat nu nog onvoldoende.
Dit punt is opgevolgd door dit onderwerp in lezingen over Adamas bij bedrijven en serviceclubs aan de orde te brengen.
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De eerste voorbereidingen voor
het Adamas Bene�iet van 2015
zijn dit jaar van start gegaan.

evene�en�en voo� ada�as

In 2014 hebben we het geluk gehad dat er twee serviceclubs waren die voor ons
een fondsenwervend evenement hebben georganiseerd:

Corendon Rondje Haarlemmermeer
Op 10 mei 2014 heeft Rotaryclub Haarlemmermeer 1852 het ‘Corendon Rondje
Haarlemmermeer’ georganiseerd. Deelnemers konden kiezen voor een kwart,
halve of hele ronde Haarlemmermeer op de �iets. Overal op de route stonden
vrijwilligers van de Rotary bij wie ze terecht konden voor aanmoediging (of
een kopje thee, want het was helaas heel slecht weer!). Een supermooi initiatief
dat €8.430,- heeft opgeleverd.
Sandro’s Kitchen
Op 23 mei 2014 heeft Rotaryclub Lisse-Bollenstreek het dansevenement Sandro’s Kitchen georganiseerd waarvan de opbrengst voor ons inloophuis was
bestemd. Bijna 3000 bezoekers hebben de hele avond gedanst en daarmee het
fantastische bedrag van € 27.260,- opgehaald. Geweldig natuurlijk om zo’n cheque overhandigd te krijgen. Ongelofelijk!

Franciscusdag Fioretti College
Op 4 oktober hebben de brugklassers van het Fioretti College in Hillegom en
Lisse zich sportief én maatschappelijk ingezet tijdens de Franciscusdag. Dat is
een dag waarop ze allerlei sportieve prestaties moeten leveren en spelletjes
kunnen doen in ruil voor een sponsorbedrag dat ze bij familie en vrienden ophalen. We hebben alle zeshonderd kinderen van tevoren in een lesuur kunnen
vertellen over Adamas. Dat heeft ook tot veel bewustwording bij deze jonge
mensen geleid en maakte ook dat ze aan potentiele sponsoren goed uit konden
leggen waar hun geld naartoe ging. Tijdens het brugklasfeest die avond hebben
we maar liefst € 18.000 overhandigd gekregen.

Daarnaast hebben we ook prachtige bijdragen ontvangen van kleinere initiatieven die zeker niet minder waard zijn! We zijn enorm dankbaar hoe iedereen
op zijn of haar eigen manier een bijdrage aan Adamas heeft geleverd. Van groot
tot klein: we zijn blij met alle bijdragen! Op deze plaats willen we ook graag
een speciaal woord van dank richten aan de Vrienden van Adamas die ons op
reguliere basis ondersteunen. We zijn heel blij dat jullie je op deze wijze aan
Adamas hebben gecommitteerd en willen jullie daar enorm voor bedanken.
Een overzicht van de jaarcijfers vind je in bijlage 2 van dit jaarverslag.

— 17 —

Een rondje �ietsen voor Adamas.

8. Samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis
Sinds december 2013 werken onze vrijwilligers in het Oncologiecentrum van
het Spaarne Ziekenhuis. Zij zijn daar aanwezig om patiënten te ondersteunen
bij het omgaan met wat er allemaal op hen a�komt. Mensen kunnen er, net als
in het inloophuis in Nieuw-Vennep, terecht als ze zelf ziek zijn (geweest) of als
iemand in hun omgeving kanker heeft of daaraan is overleden. Onze aanwezigheid in het Spaarne Ziekenhuis is erop gericht om mensen die geconfronteerd
zijn met kanker ondersteuning te bieden in de thuissituatie. In het Spaarne Ziekenhuis zijn we van maandag tot en met donderdag van 10.00 – 16.00 uur aanwezig voor een luisterend oor. We bieden in het ziekenhuis echter geen activiteiten aan, zoals in het inloophuis in Nieuw-Vennep wel gebeurt.
Medio 2014 eindigde de pilot en hebben we samen met het Spaarne Ziekenhuis
ons samenwerkingsproject geëvalueerd. Beide organisaties waren enorm blij
met de samenwerking die zich steeds verder uitbreidde en die ook een substantiële stijging in het aantal contactmomenten heeft laten zien:

We hebben samen met het Spaarne Ziekenhuis een convenant ondertekend
waarin we de intentie uitgesproken hebben om gezamenlijk in dit project verder op te trekken. Beide organisaties hebben zich gecommitteerd aan een inspanningsverplichting om de �inanciering voor het project rond te krijgen en
daar wordt hard aan gewerkt.
Naast onze aanwezigheid in het Oncologiecentrum hebben we, net als voorgaande jaren, ook samen met het Spaarne Ziekenhuis een aantal inhoudelijke
lezingen verzorgd. Daarover vind je meer informatie in hoofdstuk 4 – aanbod.
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Het huiskamerproject in het
Spaarne Ziekenhuis wordt na de
succesvolle pilotfase gecontinueerd.

9. Professionalisering van de organisatie
Het Adamas Inloophuis is de afgelopen jaren enorm snel gegroeid. Dat heeft
niet alleen veel gevraagd van de vrijwilligers maar ook van het team professionele coördinatoren. In ons samenwerkingsproject met het Spaarne Ziekenhuis
zijn we tot de conclusie gekomen dat het in deze fase van het project nog niet
verantwoord is om vrijwilligers zonder begeleiding van een coördinator te laten werken. Daarom hebben we een nieuwe collega aangetrokken.
Het bestuur van het Adamas Inloophuis heeft daarnaast in 2014 besloten verder te investeren in de kwaliteit en professionaliteit van haar coördinatoren.
Daarom hebben de coördinatoren in 2014 een persoonlijk coachingstraject aangeboden gekregen op een vlak waarin ze zich verder wilden ontwikkelen. Dat
heeft geleid tot veel nieuwe (persoonlijke) inzichten en ef�iciëntere samenwerkingsvormen.
Tot slot is in 2014 een start gemaakt met het beschrijven van een meerjarenbeleid. Door na te denken over de verdere toekomst en daarbij ook de verwachte
groei vanwege het project met het Spaarne Ziekenhuis in ogenschouw te nemen, zetten we stippen op de horizon en weten we gezamenlijk welke kant we
op willen.
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Adamas investeert voortdurend
in de kwaliteit en professionaliteit van haar coördinatoren.

10. Bestuur
De samenstelling van het bestuur van Stichting Adamas Inloophuis bestaat per
31 december 2014 uit de volgende personen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Adviseur van het bestuur:
Secretaris van het bestuur:

Arthur van Dijk
Maurice Kempes
Aart Beeker
Yvonne Heukelom
Gieneke Riesebos
Corrie van Diemen
Ed Nieuwenhuizen
Annemieke Eigenhuis

Het bestuur van het Adamas Inloophuis is onbezoldigd.

In 2014 is het comité van aanbeveling ongewijzigd gebleven. Hiervan maken de
volgende personen deel uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

dhr. Martin Schröder, oprichter en voormalig CEO Martinair
prof. dr. Bob Pinedo, oncoloog VU-ziekenhuis
dhr. Cees Broekhoven, Statenlid Provincie Noord-Holland
prof. dr. Hugo S.A. Heymans, hoogleraar kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis
dhr. Gerrit Kleijheeg, adviseur expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving
en Ontwikkeling en oud-wethouder gemeente Hillegom
dhr. Willem Schreuder, voorzitter Raad van Bestuur Spaarne ziekenhuis
dhr. Leo Peeters Weem, directievoorzitter Rabobank Regio Schiphol (tot 1
december 2014, daarna directeur Rabobank Rotterdam)
Th.L.N. (Theo) Weterings, burgemeester gemeente Haarlemmermeer

— 20 —

In 2014 heeft de Stichting een
aantal bestuurswijzigingen
ondergaan.

11. Financiën
De activiteiten van het Adamas Inloophuis worden ge�inancierd door subsidies
van diverse gemeenten, giften van particulieren en het bedrijfsleven, alsmede
diverse fondsen. Daarnaast ontvangen we van onze gasten voor de deelname
aan bepaalde activiteiten een geringe vergoeding.
Om alle activiteiten van het inloophuis te �inancieren is jaarlijks circa € 300.000
benodigd. Voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven wordt verwezen
naar bijlage 2 van dit jaarverslag. Aan de vermogensfondsen, de evenementen
die voor ons georganiseerd zijn en de bijdragen van de ‘Vrienden van Adamas’
is in hoofdstuk 7 al aandacht besteed. In navolging van 2013 heeft het Adamas
Inloophuis in 2014 van de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse en Teylingen een subsidie ontvangen.

ui�gaven

De uitgaven van het Adamas Inloophuis bedragen in 2014 circa € 288.000. Dit
betreffen voornamelijk kosten van coördinatie van de activiteiten en de vrijwilligers in het inloophuis (circa € 154.000). De toename van de kosten ten opzichte van 2013 hangt samen met de uitbreiding van de personele bezetting door
onder meer de activiteiten in het Spaarne Ziekenhuis. Met deze stijging was in
de begroting reeds rekening gehouden.
De activiteitenkosten in 2014 zijn lager dan begroot. Dit wordt voor een deel
veroorzaakt doordat bepaalde activiteiten gesponsord zijn in natura (hetgeen
niet was opgenomen in de begroting) of in enkele gevallen niet hebben plaatsgevonden (en wel waren begroot).
De huurkosten zijn lager dan in 2013, door een aanpassing van de huur naar
beneden.

De huisvestingskosten en overige kosten zijn lager dan begroot en lager dan
vorig jaar. Dit hangt onder meer samen met lagere kosten voor gas/water/
elektra (geen koude winter), lagere automatiseringskosten en minder kosten
voor drukwerk.
Op grond van de huidige stand van zaken heeft het bestuur van de Stichting
Adamas Inloophuis er vertrouwen in dat de structurele �inanciering van de activiteiten op de langere termijn mogelijk is. Hierbij zijn de jaarlijkse bijdragen
van particulieren en bedrijven blijvend benodigd.
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Het inloophuis is in belangrijke
mate a�hankelijk van giften.

Bijlage 1: Instroom Adamas Inloophuis 2014
ins��oo� ada�as in�oophuis

2013

2014

Gasten

4.534

4.451

71

50

Naasten

1.842

Kinderen als gasten

Kinderen als naasten

347

Hulpverleners

381

Overig

Totale instroom
Aantal dagen geopend 2012

Gemiddeld aantal gasten per dag
Inloop

Bewegen en ontspannen

7.797

214

217

2.071

1.930

595

510

1.399

Therapeutische (gespreks)groepen
Verwennen

587

Spreekuren

490

Informatiebijeenkomsten

470

Scholing

329

Evenementen

506

7.656

1.104

Creatief

441

481

36

a��ivi�ei�en

1.910

224

439

36

1.394
1.450

597
376
598
275
226

Kinderen en jeugd

Totaal activiteiten binnen het inloophuis

387

441

7.656

7.797

Totaal activiteiten buiten het inloophuis

4.881

6.200

53

22

ui�sp�i�sing �he�apeu�is�he
�ege�eiding
Psychosomatische fysiotherapie
Lymfedrainage

100

Psycholoog

Kinder- en jeugdtherapie

33

103

12

8

3

Hartcoherentietraining

5

Lichaamsgerichte therapie

Overig

13

Totaal therapie

219
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67

-

1

8

209

ins��oo� naa� �egio
Haarlemmermeer
Hillegom

56%

59%

5%

3%

11%

Lisse

7%

Teylingen
Overig

v�i��i��ige�s
Aantal vrijwilligers
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12%
9%

21%

17%

108

109

Bijlage 2: Jaarcijfers Adamas Inloophuis 2014
e�p�oi�a�ie-ove��i�h� ada�as in�oophuis 2014
�ea�isa�ie
2014

�eg�oo�
2014

�ea�isa�ie
2013

216.788

189.000

223.423

0

3.000

3.000

in�o�s�en
Fondsen en giften

Subsidies gemeenten

Eigen bijdragen/huur therapeuten
Overige donaties
totaal inkomsten

ui�gaven

Organisatiekosten activiteiten

Coördinatiekosten (incl. vrijwilligers)
Huur inloophuis

Huisvestingskosten
Overige kosten
totaal uitgaven

Saldo inkomsten en uitgaven

46.521

25.029

45.000

20.600

45.381

22.866

288.338

257.600

294.670

53.295

79.440

48.330

18.099

20.800

288.085

322.835

154.347

47.425

14.919

253

151.610

141.371

23.560

24.706

47.425

-65.235

54.200

25.358

293.965

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.
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705

�a�ans pe� 31 de�e��e� 2014 ada�as in�oophuis
31-12-2014

31-12-2013

Vorderingen

8.495

579

totaal activa

14.576

a��iva
Liquide middelen

passiva

Stichtingskapitaal

Crediteuren en overige schulden
totaal passiva

6.081

17.828

1.355

1.102

13.221

14.576
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18.407

17.305

18.407

Nieuw-Vennep, maart 2015
Adamas Inloophuis
Eugenie Prévinaireweg 61
2151 �� Nieuw-Vennep

t | 0252 - 680233
e | mail@adamas-inloophuis.nl
i | www.adamas-inloophuis.nl
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