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Voorwoord
Ook in 2018 is het Inloophuis weer een belangrijke en fijne plek geweest voor mensen die
geraakt zijn door kanker. Dat blijkt uit het aantal bezoekers, dat al enkele jaren boven de
3.500 (?) ligt en ook uit de doorverwijzingen van onze professionele partners. Dat
inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren op veel gebieden wordt duidelijk uit het
onderzoek van het KWF i.s.w. met Sinzer: de kwaliteit van leven verbetert en er wordt een
bijdrage geleverd op gebied van arbeidsparticipatie. 54% van de gasten geeft aan zich
energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis (vermoeidheid klacht nummer één
is bij kanker!). (Bron: Landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties)
Het is belangrijk dat hoewel het aantal bezoekers stabiel is, meer mensen de weg naar het
Inloophuis weten te vinden. Het jaar 2018 is een jaar geweest van het voortzetten van de
nieuwe koers met twee belangrijke speerpunten: het verbreden van de doelgroep door
mensen die geraakt zijn door andere chronische ziekten dan kanker te verwelkomen. Wij
zijn daarom heel blij met de komst van de leden van de Reumastichting Nederland. De
contacten met de twee besturen en de coördinatoren zijn heel prettig en vruchtbaar
(geweest) en in mei zal de Reumastichting ruimte huren en intrekken in het Inloophuis
Haaglanden. We zien uit naar een stimulerende samenwerking op vele terreinen.
Een tweede speerpunt: het Inloophuis brengen daar waar de vraag is: door de spreekuren
in te houden in het Haga-ziekenhuis Onze gastvrouwen hebben een duidelijke plek
gekregen waarbij de invulling samen met het Inloophuis Carma uit het Westland gebeurt.
Het aantal bezoekers van het Inloophuis blijkt hierdoor gestegen. Daarnaast zijn wij ook
met het HMC in gesprek over de mogelijkheden daar.
Om dit alles te realiseren blijft veel aandacht nodig voor de financiële positie van het
Inloophuis. De subsidies van de Gemeente, de Haagse ziekenhuizen en de sponsoren zijn
hard nodig. We zijn heel blij dat onze nieuwe wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd
en Volksgezondheid) die tijdens een goed bezochte en inspirerende kerstbijeenkomst de
subsidie weer voor 4 jaar heeft toegezegd.
Ons waardevolle aanbod is alleen mogelijk door gezamenlijke inspanning van alle
betrokkenen. In 2018 is daarom onverminderd veel inzet gepleegd om vrijwilligers aan ons
te binden. Als gastvrouw of gastheer, maar ook voor de werkgroepen en voor andere
bijdragen en talenten die het aanbod van het Inloophuis verrijken. In dit kader hebben 12
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vrijwilligers de basistraining gastvrouwen/heren gevolgd waarvan 4 de maatwerk training
om te werken in het ziekenhuis. Er was een mooie vrijwilligers dag in november met een
workshop Clownerie. We hebben deelgenomen aan de werkgroep maatschappelijk belang
van inloophuizen, een werkgroep van het IPSO en KWF en werkten mee aan de Samenloop
voor hoop.
In 2018 hebben in het bestuur een aantal wijzigingen plaatsgevonden. We hebben afscheid
genomen van Anneke van der Does en Regina van der Beek, die als resp. secretaris en lid
van het bestuur hun inbreng op een professionele en stimulerende wijze gegeven hebben
Wij bedanken iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt. Het is alleen hierdoor, dat we
een waardevol aanbod kunnen maken voor de mensen die het zo hard nodig hebben.

Namens het bestuur,
Marike Lub
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De dagelijkse gang van zaken,
coördinatorenverslag
Bij Inloophuis Haaglanden zijn twee parttime coördinatoren in dienst. Zij hebben beiden
een eigen aandachtsgebied en takenpakket.
Gasten
Ook in 2018 vonden veel mensen de weg naar het Inloophuis.
Voor lotgenotencontact was dat individueel 466 maal. In groepen (kids, jongeren,
nabestaanden etc) 125 maal.
Activiteiten, cursussen en themabijeenkomsten werden bezocht door 2792 mensen.
Op voorlichtingsbijeenkomsten, bij evenementen et cetera zijn 110 mensen bereikt.
Het grootste deel van onze gasten was vrouw. Maar ook mannen, jongeren en kinderen
weten de weg naar het Inloophuis inmiddels goed te vinden. De nationaliteit van de
meeste gasten is Nederlands en zij komen overwegend uit Den Haag. We verwelkomden
echter ook bezoekers uit Rijswijk, Wateringen en Zoetermeer.
We vinden het belangrijk dat de gasten een afspiegeling van de maatschappij vormen. Om
meer doelgroepen te bereiken werken we samen met verschillende organisaties, zoals
Vadercentrum Adam.
Openstelling pand
Vorig jaar zijn we gestart met de opening op vrijdagmorgen. Er is dan de gelegenheid voor
massages. Deze worden goed gevolgd.
In september begonnen we met openstelling op de maandagavond.
Na een aarzelende start loopt dit nu goed. Er is Yin Yoga, dat zich in een groeiende
belangstelling mag verheugen. Daarnaast is er af en toe een creatieve activiteit.
Als inloopmogelijkheid zijn beide uitbreidingen nog niet zo ontdekt, maar als extra aanbod
wel. We continueren dit in 2019 en starten met een proef van eens per maand op de
zaterdag.
Vrijwilligers
In 2018 kon het Inloophuis opnieuw rekenen op de inzet en betrokkenheid van een grote
groep vrijwilligers. Het Inloophuis is blij met de vrijwilligers die hebben bijgedragen aan
het verwezenlijken van onze doelstellingen. Zonder hen zou het huis niet kunnen bestaan.
De vrijwilligers worden ondersteund door de coördinatoren. Een van hen is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Inloophuis en vervult de rol van
vrijwilligerscoördinator. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en in die rol
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aanwezig bij de overdracht voor en na iedere dienst. Zij heeft veelvuldig contact gehad
met alle vrijwilligers. Dit gebeurde op verschillende manieren: tijdens de overdracht, de
voortgangsgesprekken, diverse overleggen en vrijwilligersbijeenkomsten en op verzoek van
vrijwilligers zelf.

Basistraining
Vrijwilligers die als gastvrouw of gastheer werken, krijgen na een aantal malen meelopen,
een verplichte driedaagse basistraining aangeboden, gegeven door een trainer van
brancheorganisatie IPSO. Dit jaar heeft deze training in april plaatsgevonden en acht
vrijwilligers behaalden hun certificaat.
In oktober deed nog een viertal vrijwilligers mee aan een gezamenlijke basistraining voor
gastvrouwen en –heren, georganiseerd door ons Inloophuis en een drietal andere
inloophuizen in Zuid-Holland. Ook deze vrijwilligers ontvingen een certificaat.
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Maatwerktraining
In november heeft een viertal vrijwilligers een maatwerktraining ontvangen. Door deze
training kunnen zij hun werk als gastvrouw op diverse oncologische afdelingen in het
HagaZiekenhuis nog beter verrichten.
De onderlinge band tussen vrijwilligers werd aangehaald door de kerstbijeenkomst, het
verspreiden van nieuwsbrieven en een vrijwilligersdag, waar zij een workshop clownerie,
een heerlijke lunch en een workshop voor de teamspirit hadden.
Daarnaast besteedde het Inloophuis aandacht aan fijne en verdrietige gebeurtenissen
rondom vrijwilligers in de vorm van een persoonlijk kaartje, mailtje, bloemetje of
telefoontje.
Het wervingsbeleid is in 2018 verder geïntensiveerd. Vacatures zijn geplaatst op onze
website, op de site van PEP/Den Haag Doet, op de Rijswijkse vrijwilligerscentrale, bij het
Vrijwilligerspunt Wateringse Veld van Stichting Mooi, op sociale media (nieuw is het
gebruik van Instagram) evenals kleine wervende advertenties in weekbladen.
Ook stimuleerden wij onze vrijwilligers en gasten zo veel mogelijk om in hun eigen
netwerk rond te kijken naar potentiële nieuwe vrijwilligers. Tijdens evenementen zijn
flyers uitgedeeld. Adverteren op Marktplaats hoort daar ook bij, een succesvolle manier
van werven is gebleken!
In maart en oktober hebben we een informatiemiddag over vrijwilligerswerk
georganiseerd.
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Sinds vorig jaar zijn er goede contacten met de Haagse Hogeschool, wat ertoe heeft
geleid dat het Inloophuis geaccepteerd is als stageplek voor studenten. Vier studenten
hadden hun 2e jaars stage bij ons.
Ook het MBO leverde een stagiair, die zijn eindstage bij ons liep.
Haags Keurmerk Vrijwilligersbeleid
Het Inloophuis is er trots op dat hij dit jaar het Haags Keurmerk Vrijwilligersorganisaties
(HKV) heeft gekregen, een keurmerk bedoeld voor kleinere vrijwilligersorganisaties die
zonder of met een gering aantal betaalde krachten hun werk doen. Hiermee hebben we
een mooi kwaliteitskeurmerk, waar ook de gemeente steeds meer waarde aan hecht.
Activiteiten
Wij slaagden er opnieuw in om onze gasten veel activiteiten aan te bieden.
‘Lotgenotencontact’ loopt als een rode draad door al deze activiteiten. Een greep hieruit:
1. Bewegen: yoga
2. Ontspannen: mindfulness, ademtherapie, meditatie, voetreflex-, stoel-, en
ontspanningsmassages, stressreductie
3. Verwerken/creatief: inloopatelier, transparanten workshop, creatief schrijven
4. Ontmoeten/lotgenoten: tweemaandelijkse lunches, kookworkshops, koorrepetities,
informatiebijeenkomsten over prostaatkanker en hematon lymfeklierkanker,
evenals bijeenkomsten voor nabestaanden, jong volwassenen, jongeren, kids/
kanjers! en ouders met kanker in het gezin.
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Thema-avonden
5. Een thema-avond ‘Kanker in het gezin’ in Vadercentrum Adam met een prachtige
opkomst.

6. Een voorstelling over het borstkanker in Dakota, samen met het HagaZiekenhuis
werd goed bezocht, zowel door gasten als professionals.
7. Er was een goed bezochte avond over erfrecht.
8. Avonden over mediwiet, samenloop voor hoop, kerstbijeenkomst en de
overhandiging van de stadsspelden werden meer dan goed bezocht.
9. Kanker en werk, de wereldkankerdag en mantelzorg, al deze thema’s kwamen
voorbij. Met 10 bijeenkomsten hadden we een bereik van 300 gasten.
Sinds halverwege 2018 hebben we onze themabijeenkomsten vaker “buiten de deur”
gehouden. Dat levert weer een heel andere doelgroep op. Voor 2019 is dan ook het plan
om naar minder bijeenkomsten te gaan, maar net als bv. in september met kanker en
gezin en de bijeenkomst rond borstkanker, de samenwerking met derden te zoeken en op
locatie de themabijeenkomsten te hebben, naast die in ons huis.
Naamsbekendheid
Maandelijks ontvingen de ziekenhuizen, gasten en vrijwilligers onze activiteitenkalender.
De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar, voor middelbare scholen en basisonderwijs
verschijnt drie maal per jaar een eigen nieuwsbrief.
Het Inloophuis was op diverse evenementen met een voorlichtingsstand aanwezig of gaf
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presentaties, bv in het Haga Ziekenhuis tijdens Hematon-bijeenkomsten en in MCH
Antoniushove bij een voorlichtingsavond over darmkanker.
Er zijn lezingen gehouden bij oncologisch verpleegkundigen, palliatief verpleegkundigen,
revalidatiecentra, en op verschillende basis- en middelbare scholen.
Het Inloophuis was aanwezig op netwerkbijeenkomsten in de wijk, zoals die van het
wijknet Wateringse Veld en van Moerwijk. We gaven daar voorlichting over ons werk aan
professionals.
Het Inloophuis deed ook mee aan de Rijswijkse uitdaging, ontmoetingsplek voor
bedrijven/serviceclubs en maatschappelijke organisaties. Bij gastheer Rabobank bespraken
we met een aantal bedrijven wat we concreet voor elkaar kunnen betekenen in kennis,
hand-en-spandiensten, faciliteiten, middelen of contacten.
Er is een aantal mooie matches gemaakt, die in 2019 verder uitgewerkt gaan worden.
Totaal werden 314 professionals bereikt en geïnformeerd over wat een
inloophuis voor mensen kan betekenen, waar kankerpatiënten en hun naasten behoefte
aan hebben op het gebied van sociaal emotionele ondersteuning.
Door ziekte van de coördinator in het laatste kwartaal kwam een aantal bijeenkomsten te
vervallen.
Bereik via sociale media
In 2018 ging onze nieuwe website online. Nog interactiever en ook voor mobiel heel
toegankelijk.
Facebook:
Volgers:
Linkedin
Volgers:
Twitter
Volgers:
Instagram
Volgers

503
272
530
78

Scholen
De themamiddag ‘Hoe steun ik mijn leerling die thuis met kanker te maken heeft?’ kon
wegens ziekte van de coördinator niet doorgaan. Er is een aparte mailing uitgegaan naar
scholen met het aanbod op de school zelf voorlichting te geven in 2019.
Een van de (jonge) vrijwilligers heeft samen met de coördinator 6 klassen bezocht op haar
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middelbare school en heeft verteld wat kanker teweeg brengt en hoe het Inloophuis daarin
een rol kan spelen. 60 jongeren werden daarmee bereikt.

Overige contacten
Ook waren er contacten met de gemeenten Den Haag en Rijswijk, HMC, HagaZiekenhuis,
Triodus, Vrijwilligersacademie Rijswijk, X-tra, Humanitas, Stichting terminale thuiszorg,
Stichting Transmurale zorg, Sophia revalidatiecentrum, Lijn 1, het CJG, stichting Ook, ADO
en de maatschappij, De Rijswijkse ondernemersvereniging, verschillende Rotaries en
businessclubs.
Samenwerkingsverbanden
Stichting MOOI zet onze vacatures en activiteiten prominent in het zonnetje in hun
etalage.
Triodus kinderopvang verzorgde tweemaal een les met proefjes bij de kidsclub.
Mantelkring gaf voorlichting over zijn werk tijdens een lunchbijeenkomst.
Samen met Vadercentrum Adam was er een tentoonstelling van werk van kunstenaars met
als titel ‘Blij’.
De eerste contacten met de stichting Transmurale zorg zijn hoopvol: door deelname aan
de palliatieve cafés kunnen we nog meer professionals bereiken in 2019.
Samenwerken doen we ook met verschillende patiëntenverenigingen, Welzijnsinstellingen,
Bibliotheek, Vadercentrum Adam, ADO en de maatschappij en Lijn 1.
Voorts heeft het Inloophuis contact met collega-inloophuizen (in de regio) en de
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overkoepelende organisatie IPSO.

Spreekuren in ziekenhuizen
In het Haga Ziekenhuis hebben we ons werk uitgebreid. Om en om zijn we elke week een
dagdeel in het ziekenhuis op dinsdag en donderdag aanwezig met twee vrijwilligers om
voorlichting over onze dienstverlening te geven. Er is een ruimte voor ons beschikbaar en
we kunnen op de afdeling patiënten bezoeken. Ook op de dagbehandeling zijn we te
vinden. Het ziekenhuis zorgt via onze folders voor doorverwijzing, ook op de
beeldschermen die in de hal hangen, worden onze spreekuren aangekondigd. We doen dit
samen met Inloophuis Carma, onze collega’s uit het Westland.
Op de Dag van de verpleging deelden we een kleine attentie uit aan het personeel op die
afdelingen. Dit werd zeer op prijs gesteld.

Een gezamenlijke themabijeenkomst rond borstkanker in theater Dakota smaakt naar
meer, voor 2019 zijn al plannen.
Samenwerking in het HMC wordt in gang gezet. Nu het Oncologieplein vorm heeft
gekregen, zoeken we naar aansluitmogelijkheden. Een themadag over kanker in het gezin
staat op de agenda voor 2019.
Er was een aparte training voor ervaren vrijwilligers, die op die manier goed voorbereid
aan de slag konden.
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Samenloop voor Hoop Haaglanden
De Samenloop voor Hoop is door een groep vrijwilligers op uitstekende manier verzorgd.
Men had een prachtig programma voor de eregasten (mensen die zelf kanker
hebben/hadden). Ongeveer 75 verwenmomenten brachten ontspanning. Ook financieel was
het voor Inloophuis Haaglanden een goed moment: er werd 5700 euro mee opgehaald.

Verhuur pand:
Om extra inkomsten te genereren, verhuurt het Inloophuis sinds 2017 ruimten aan derden
met dienstverlening die aan de doelstellingen van het huis gerelateerd is.
Voor 2018 leverde dat naast inkomsten ook samenwerkingspartners op. En een eerste
verkenning van samenwerking met de Reumapatienten vereniging, die in 2019 komen
“inwonen”.
Invoering AVG
Veel tijd van onze vrijwilligers vooral ging zitten in het AVG proef maken van al onze data.
We hebben kritisch gekeken welke gegevens we bewaarden en een schifting gemaakt wat
we daadwerkelijk nodig hadden. Gasten, relaties en vrijwilligers ontvingen een brief
waarin zij werden gevraagd toestemming te geven aan het Inloophuis, dat het een aantal
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aangegeven relevante gegevens van hen bewaart. Dit heeft ertoe geleid, dat we deze
gegevens alleen nog digitaal bewaren en niet meer fysiek in ordners. Op onze website
staat vermeld, wat we bewaren en hoe.
Inloophuis Haaglanden dankt alle instellingen en bedrijven die ons in staat stellen onze
gasten te kunnen ontvangen. In 2018 waren dit:
1. Gemeente Den Haag heeft in 2018 haar subsidie voor het Inloophuis gecontinueerd.
Hierdoor is het onder meer mogelijk om twee parttime coördinatoren in dienst te
hebben.
2. Het Inloophuis was wederom het goede doel tijdens het Wateringse Veld
Loopfestijn. Dit leverde € 1250,00 op.
3. Het Inloophuis heeft een aantal trouwe vrienden die structureel een bedrag
overmaken.
4. De stichting Pelgrimshoeve doneerde € 750.
5. IPSO betaalde via een Roparun-subsidie onze trainingen van de gastvrouwen/heren.
6. Monuta schonk € 1.500 t.b.v. freecards van Hallmark: ‘Babbelen over koetjes en
kanker’.
7. De Rabobank financierde de kosten van een aantal activiteiten zoals yoga door een
gift van 1500,00 euro
8. Stichting Madurodam maakte met een toekenning van 1500,00 euro het werk met
de kids en de jongeren mogelijk.
9. Het programma van wereldkankerdag werd door Roparun met een gift van 399,00
euro mogelijk gemaakt.
10. Roparun betaalde ook 1500 euro voor de voorstelling in Dakota, het Hagaziekenhuis
vulde aan met 270,00 euro
11. Fonds 1818 maakte de vrijwilligersdag mogelijk met een gift van 1200,00 euro
12. Er was een legaat van een gaste van 10.000,00 euro
13. 750 euro werd verdiend door deelname aan een werkgroep van het KWF en Ipso.
14. Huuropbrengsten voor 2018 waren ruim 3000,00 euro
15. De samenloop voor hoop leverde 5700,00 euro op.
16. Sportcity Rijswijk organiseerde een sponsorspinning en haalde 250 euro op.
17. Door een sponsoractie van Joop Colsen werd 2785,00 euro toegevoegd!

In natura ontving het Inloophuis:
18.
19.
20.
21.
22.

Haring en lekkerbekken voor diverse lunches gesponsord door vishandel Van Gilst..
Gratis onderhoud van de alarminstallatie door Van Ginderen Beveiliging.
Gratis arbeidsloon door Klus en Klaar Randstad voor onderhoud Inloophuis.
Twee gratis onderhoudsbeurten voor ons terras door Vostuinen.
Drie PC’s en een laptop inclusief software van Copiatek via de Haagse Uitdaging
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Voor de Samenloop voor Hoop Haaglanden hebben de volgende instanties/personen hun
producten of diensten aangeboden:
23. Tennispark Vreugd & Rust: ruimte
24. Bakkerij Roodenrijs: gebakjes
25. Els Harland van Livage Haarwerken: kapperswerkzaamheden
26. Maxine Harland: mindfulness
27. Netwerk Massage bij Kanker: massages
28. Monique Lagro en Vera Klein Breteler: massages
29. Petra Bekijk: reflexzonetherapie
30. Hanna Steenbruggen: reflexzonetherapie
31. Trio Piet Scholten: muziek
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Stichting Inloophuis Haaglanden te Den Haag

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR
Het bestuur zal in een afzonderlijk document verslag uitbrengen van de gebeurtenissen in en resultaten
over 2018. Het verslag ligt ter inzage ten kantore van de Stichting. In dit verslag wordt tevens voldaan
aan de informatievereisten op grond van Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
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Stichting Inloophuis Haaglanden te Den Haag

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31/12/2018

31/12/2017
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

326.155

337.309

139.164

20.851
129.134
149.985

465.319

487.294

34.259
104.905

31/12/2018
PASSIVA

€

€

31/12/2017
€

Reserves en fondsen
86.523

90.814

17.500
104.023

17.500
108.314

338.000

350.000

23.296

12.000
3.806
13.174
28.980

465.319

487.294

Reserves
Fondsen
Bestemmingsfonds

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

12.000
4.696
6.600
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Werkelijk 2018
€
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rentebaten en Baten uit beleggingen

38.029
17.729
84.382
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Begroot 2018
€

35.000
15.000
84.282
250
140.150

Lasten besteed aan doelstelling
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Exploitatielasten
Kantoor- en algemene kosten (50%)
Som van de lasten

87.095
11.154
19.782
6.619
4.957

Werving Baten
Personeelslasten (5%)
Kantoor- en algemene kosten (50%)
Kosten eigen fondsenwerving

4.585
4.957

Kosten beheer en
Administratie

134.632

129.607

106.792
70.461
11.457
18.569
5.483
1.451

137.508

4.915
2.705
9.542

Resultaat

33.280
6.609
66.882
22

93.385
11.457
23.961
6.000
2.705

5.293

Werkelijk 2017
€

107.421

3.708
1.451
7.620

6.220

5.160

5.461

5.293

6.220

5.461

(4.291)

(16.716)

(11.250)

(4.291)

(16.716)
(16.716)

Bestemming saldo 2018
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve
Overige reserve

0
(4.291)

0
(11.250)
(11.250)
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TOELICHTING LASTENVERDELING

Doelstelling
Bestemming
Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente derden

Werving Baten
Eigen
Fondsenwerving

Beheer en
administratie

6.619

6.619
87.095
19.782
4.957
11.154
129.607

Totaal
2018

4.585
4.957

5.293

9.542

5.293

91.680
19.782
15.207
11.154
144.442
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden
toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin
ze voorzienbaar zijn.
De jaarrekening voldoet aan de in Richtlijn 650 Fondswervende Instellingen voorgeschreven
inrichtingseisen.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Inloophuis Haaglanden, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan
voornamelijk uit het bieden van een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten.

Vergelijkende cijfers
De cijfers van het voorgaande jaar zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gewaardeerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
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Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het overschot wordt bepaald als het verschil tussen ontvangen subsidies enerzijds, en anderzijds de
lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Baten
De baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen
voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen
€

Materiële vaste activa
1 januari 2018
aanschaffingswaarde
cumulatieve afschrijvingen
inclusief waardeverminderingen
boekwaarden 1 januari

493.504
- /156.194
337.310

Mutaties
Afschrijvingen

11.154

31 december 2018
aanschaffingswaarde
cumulatieve afschrijvingen
inclusief waardeverminderingen
boekwaarden 31 december

493.504
- /- 167.348
326.155

Het bedrijfsgebouw betreft het pand aan de Mexicosingel 52 te Den Haag. Op dit pand is een
hypotheek gevestigd ad € 520.000. De grondwaarde bedraagt € 88.200. Over de grondwaarde wordt
niet afgeschreven. De WOZ-waarde van het pand bedraagt € 330.000 (waardepeil 1 januari 2018).
Afschrijvingspercentages
%
3-10
20-33

Bedrijfsgebouwen
Inventaris
Vorderingen
Overlopende activa
Te ontvangen bijdragen
Te ontvangen subsidie gemeente Den Haag 2017
Te ontvangen subsidie gemeente Den Haag 2018
Te ontvangen rente
Overige vorderingen

31/12/2018
€
24.561

31/12/2017
€
13.130

0
8.438
10
1.250
34.259

6.688
0
22
1.011
20.851
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Liquide middelen
Rabobank Verenigingspakket
Rabobank Bedrijfstelerekening
Kas
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31/12/2018
€

31/12/2017
€

5.019
99.821
64
104.904

8.823
119.799
512
129.134

2018
€

2017
€

Reserves en fondsen

Reserves
Stand per 1 januari
Resultaat
Stand per 31 december

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

90.814
(4.291)
86.523
2018
€
17.500
0
0
17.500

102.064
- /- 11.250
90.814
2017
€
17.500
0
0
17.500

Het Bestemmingsfonds bestaat uit de bijdragen 2008 van De Gouden Pollepel ad € 35.000 (resterend
eind 2018: € 0 ). In 2010 heeft Stichting Haagse Kankerbestrijding zichzelf opgeheven en heeft het
eigen vermogen overgeheveld aan het Inloophuis. Het bestuur heeft besloten 50% te reserveren voor
specifieke projecten.
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Langlopende schulden
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31/12/2018
€

31/12/2017
€

Schulden aan kredietinstellingen
Hypothecaire leningen

338.000

350.000

Hypothecaire leningen

2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Aflossing
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december

362.000
- /- 12.000
350.000
- /- 12.000
338.000

374.000
/- 12.000
362.000
/- 12.000
350.000
-

Deze hypothecaire lening van € 520.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop van het pand aan
de Mexicosingel 52 te Den Haag. Aflossing vindt plaats over een periode van 44 jaar. Het
rentepercentage bedraagt 3%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 1.000. Het aantal resterende
maandtermijnen bedraagt 350. Van het restant van de hypotheek per 31 december 2018 heeft een
bedrag van € 290.000 een looptijd langer dan vijf jaar.
Voor deze de aangegane lening zijn de volgende zekerheden verstrekt:
- Pandrecht op alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd zullen
worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen;
- Alle roerende zaken die van het onderpand worden afgescheiden;

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld
Te betalen accountantskosten
Vooruit ontvangen bijdragen
Projecten
Crediteuren en overige overlopende passiva

31/12/2018
€

31/12/2017
€

2.425
1.210
0
0
2.965
6.600

2.425
2.238
8.000
259
252
13.174
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN
Subsidies van overheden
Subsidie gemeente Den Haag 2018
Subsidie gemeente Den Haag 2017

Baten uit beleggingen
Rentebaten banken

Overige baten
Bijdrage fondsen en bedrijven
Particuliere bijdragen
Eigen Bijdrage
Diverse

31/12/2018
€

31/12/2017
€

84.382
0
84.382

0
66.882
66.882

31/12/2018
€

31/12/2017
€

10

22

31/12/2018
€

31/12/2017
€

38.029
0
0
0
38.029

33.280
0
0
0
33.280

31/12/2018
€

31/12/2017
€

67.997
11.413
4.707
2.978
87.095

55.256
9.061
6.068
76
70.461

LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLING
Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten
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31/12/2018
€

31/12/2017
€

67.997
0
0
0
67.997

55.256
0
0
0
55.256

Lonen en salarissen
Bruto lonen
Vergoeding vrijwilligerswerk
Vergoeding bestuur
Werkzaamheden coördinator

Ontvangen ziekengelduitkeringen

Sociale lasten
Ingehouden Heffingen

Pensioenlasten
Pensioenlasten

0
31/12/2018
€

31/12/2017
€

11.413

9.061

11.413

9.061

31/12/2018
€

31/12/2017
€

4.707

6.068

31/12/2018
€

31/12/2017
€

0
2.978
2.978

0
76
76

Overige personeelslasten
Reis- en verblijfskosten
Overige personeelslasten

5% van de personeelslasten worden gealloceerd aan Kosten fondsenwerving. Dit is in mindering
gebracht op de personeelslasten.
Medewerkers
Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 2 coördinatoren, 1 assistent en gemiddeld 60 vrijwilligers
werkzaam (2017: 60).
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Afschrijvingen
Materiële vaste activa

Afschrijving materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen
Inventaris

Huisvestingslasten
Hypotheeklasten
Energiekosten
Onroerende zaak belasting
Opstal en glasverzekering
Overige huisvestingslasten

Exploitatielasten
Workshops

Kantoor- en algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen
Overige algemene kosten

Stichting Inloophuis Haaglanden te Den Haag

31/12/2018
€
11.154
31/12/2018
€
11.154
0
11.154
31/12/2018
€
10.874
2.774
1.937
1.137
3.060
19.782
31/12/2018
€
6.619
31/12/2018
€
86
1.075
779

31/12/2017
€
11.457
31/12/2017
€
11.457
0
11.457
31/12/2017
€
11.239
2.515
1.933
738
2.145
18.570
31/12/2017
€
5.483
31/12/2017
€

482
7.491

971
667
738
2
212
312

9.913

2.902
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BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten beheer en administratie

Accountant en administratie

Verkooplasten
Overige personeelslasten

Ondertekening bestuur

Den Haag, 29 maart 2019

Mevrouw M.M.H. Lub-Moss
Voorzitter

De heer P. Tettero,
Bestuurslid

De heer R. Kanters
Bestuurslid

De heer A.S.L. van Veen
Penningmeester

31/12/2018
€

31/12/2017
€

5.293

5.461

5.293

5.561

4.585
4.585

3.708
3.708
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OVERIGE GEGEVENS
Resultaatverwerking
Het verlies van € 4.291 over 2018 is onttrokken aan de Reserves.
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