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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
 
Corona 
We begonnen 2020 vol goede moed met een 
bijeenkomst met experts in januari en een 
geslaagde Wereldkankerdag in februari. 
 
Toen kwam daar in maart het bericht dat het 
coronavirus ons land had bereikt. Wij volgen 
de richtlijnen van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en luisteren 
naar de adviezen die ons worden gegeven 
door het kabinet. Wij willen uiteraard geen 
risico’s nemen met onze veelal kwetsbare 
doelgroep. 
 
Daarom hebben we helaas moeten besluiten 
dat Inloophuis Haaglanden sinds 13 maart 
2020 is gesloten voor activiteiten en 
inloopgasten. Wél zijn we telefonisch 
bereikbaar voor een luisterend oor op 
maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 
en 14.00 uur op telefoonnummer: 070 
3080654. 

Ondertussen zijn we op zoek naar 
alternatieven voor onze gasten om in de 
tussentijd op afstand te doen. Kijk voor wat 
tips op onze website onder activiteiten. Ook 
worden er yogalessen en een workshop 
meditatie via YouTube en Skype aangeboden 
door onze activiteitenbegeleiders. 

We zijn in ieder geval tot 1 juni gesloten voor 
activiteiten en hopen vooral dat iedereen hier 
gezond doorheen komt. 

 
TERUGBLIK 
 
Geslaagde Wereldkankerdag 

Mede dankzij de 
inzet van onze 
vrijwilligers is dit 
een fantastische dag 
geworden. De gasten 
waren zichtbaar blij 

met het aanbod. We hadden verschillende 
gratis workshops zoals stoelyoga, yoga, stenen 
beschrijven, ook werden er handen 
gemasseerd, was er een lunch met optreden, 
en stond De Magneet Bodyfashion er met 
prothesen. Bovendien was er veel aanloop van 
mensen die naar de opening van de verkoop-
expositie kwamen kijken. 

Positieve gezondheid 
Op dinsdag 3 maart werd er voor onze 
vrijwilligers een twee uur durende workshop 
gegeven om kennis te maken met de methode 
van positieve gezondheid. Deelnemers waren 
erg enthousiast over deze prettige manier van 
met elkaar in contact komen over wezenlijke 
levensthema’s. 
 

VOORUITBLIK 
 
Geen samenloop voor hoop 
In verband met de maatregelen rondom het 
coronavirus is helaas door het KWF besloten 
om de Samenloop voor Hoop die voor onze 
regio in juni plaats zou vinden af te lassen 
voor dit jaar. 
Ook een modeshow die we in mei hadden 
gepland gaat niet door. 
 
 
ANDERE ZAKEN 
 
Penningmeester (vrijwilliger) gezocht 
We zoeken met spoed een penningmeester 
voor het bestuur van Inloophuis Haaglanden. 
 
 Als penningmeester ben je verantwoorde-

lijk voor het opstellen van de (meerjaren) 
begroting, het opstellen van de 
jaarrekening en het goedkeuren van 
inkoopfacturen en betalingen. Daarnaast 
ben je de vraagbaak voor financiële 
vragen vanuit het bestuur van de stichting 
en de coördinatoren en doe je 
verbetervoorstellen op financieel gebied. 
Verder levert de penningmeester een 
bijdrage aan het algemeen beleid. 

https://twitter.com/inloophuis070
http://www.inloophuishaaglanden.nl/
https://www.facebook.com/pages/Inloophuis-Haaglanden/101267559965044


Interesse, meer weten of weet je iemand? 

https://www.inloophuishaaglanden.nl/gezoch
t-penningmeester-m-v-inloophuis-
haaglanden/ 
 
 
Steun het Inloophuis voor langere tijd – 
wordt Partner of Vriend 
Graag nodigen we je uit om Partner of Vriend 
te worden van het Inloophuis. Voor 500 euro 
per jaar word je Partner en steun je het 
Inloophuis enorm. Je krijgt er uiteraard ook 
wat voor terug. Als Partner word je 
uitgenodigd voor de jaarlijkse netwerk-
bijeenkomst voor Partners, ontvang je vier 
keer per jaar onze digitale nieuwsbrief 
Raakvlak en vermelden we je (bedrijfs)naam 
op onze website en in onze nieuwsbrief. Je 
kunt je voor het partnerschap aanmelden via 
info@inloophuishaaglanden.nl. Vermeld in de 
e-mail je naam en telefoonnummer en wij 
nemen contact met je op. Het Inloophuis 
heeft een ANBI-status, dus je schenking is 
volledig aftrekbaar voor de fiscus! 
 
Wil je graag Vriend van het Inloophuis 
worden, dan stellen wij dit ook zeer op prijs. 
Je wordt al Vriend voor 25 euro per jaar; 
meer mag uiteraard. Als Vriend ontvang je 
vier keer per jaar onze digitale nieuwsbrief 
Raakvlak.  
Je kunt je als Vriend aanmelden via 
info@inloophuishaaglanden.nl. Vermeld in de 
e-mail je naam en telefoonnummer en wij 
nemen contact met je op.  
 
Bedankt 
Het Inloophuis heeft donaties, giften en steun 
van Vrienden hard nodig. Niet alleen zijn we 
blij met financiële hulp; goederen en 
diensten ‘in natura’ zijn ook altijd van harte 
welkom. De volgende bedrijven en individuen 
hebben ons de afgelopen periode gesteund:  
 
 
Financieel:  
In december is er door High Five Health 
Promotion tijdens een spinningmarathon voor 
ambtenaren €1356,30 opgehaald voor 
Inloophuis Haaglanden.  

 
 
 
 

Schilderclub ‘Piet Bekker’ van de VSAG hield 
in ons Inloophuis van 4 
tot en met 14 februari 
voor de tweede keer in 
en ten bate van 
Inloophuis Haaglanden 
een verkoopexpositie. 

Ook de handwerkafdeling deed mee. Er was 
veel animo, het was tien dagen gezellig druk 
in het Inloophuis en er is maar liefst 1115 
euro opgehaald! 
 
 
Colofon 
Deze nieuwsbrief is een kwartaaluitgave van 
Inloophuis Haaglanden en wordt op verzoek 
gestuurd naar sponsors van het Inloophuis en 
andere betrokkenen en belangstellenden. 
Abonneren kan via 
info@inloophuishaaglanden.nl.  
Met vragen en opmerkingen over Inloophuis 
Haaglanden kan je terecht bij Adrie van den 
Hoek en Nathalie van Eck via 070 3080654 of 
info@inloophuishaaglanden.nl.  
 
Wil je geld doneren? Dat kan op rekening 
NL91 RABO 03.00.601.999 onder vermelding 
van Gift. Of ga naar onze website: 
www.inloophuishaaglanden.nl en maak direct 
geld over via de grote groene button. 
 

https://www.inloophuishaaglanden.nl/gezocht-penningmeester-m-v-inloophuis-haaglanden/
https://www.inloophuishaaglanden.nl/gezocht-penningmeester-m-v-inloophuis-haaglanden/
https://www.inloophuishaaglanden.nl/gezocht-penningmeester-m-v-inloophuis-haaglanden/
mailto:info@inloophuishaaglanden.nl
mailto:info@inloophuishaaglanden.nl
mailto:info@inloophuishaaglanden.nl
mailto:info@inloophuishaaglanden.nl
http://www.inloophuishaaglanden.nl/

