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Bestuursverslag Stichting lnloophuis Het Getii

Stichting lnloophuis Het Getij is een organisatie die vanaf 2005 in de regio actief is. Het Getij ís een
ontmoetingsplaats voor mensen die direct of indirect worden geraakt door kanker. (Ex-) kankerpatiënten,
naasten en nabestaanden vinden hier laagdrempelige (psychosociale) ondersteuning, contact met
lotgenoten, invulling van kwaliteit van leven en afleiding. Het Getij heeft twee plaatsen waarbinnen deze
activiteiten kunnen plaatsvinden. Te weten in Bergen op Zoom en Ossendrecht (gemeente Woensdrecht).

Stichting lnloophuis Het Getij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid West
Nederland onder numm er 2OL2337 8.

Stichting lnloophuis Het GetU is een vrijwilligersorganisatie met een gemotiveerde en betrokken groep
vrijwilligers. De bestuurlijke verantwoordelijkheid van Het Getij wordt gedragen door een 7-hoofdig bestuur
De uitvoering wordt aangestuurd door de Manager van Het Getij. Zij wordt bij de uitvoering ondersteund
door de locatie-coórdinatoren en de vríjwilligers. Zowel de bestuursleden alsook de vrijwilligers zijn zeer
betrokken bij de persoonlijke zorg- en dienstverlening.

Het Bestuur van de Stichting

Het beleid, als uitwerking van onze visie en missie, wordt vastgesteld door het bestuur. Besluiten worden
genomen tijdens de periodieke bestuursvergaderingen.

Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit zeven leden.
/ Simone Dirven-van Aalst, voorzitter en DB.
/ Roger Beniers, penningmeester en PR en communicatie
/ Ans van Eekeren, secretaris
r' Connie Helder, bestuurslid QQTante Louise.
/ Nico Boere, bestuurslid.
y' Leanne Otto, bestuurslid inhoudelijke programmering
y' Fons Broekhoven, bestuurslid Fondsenwerving

De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
a) een open huis te bieden aan mensen met kanker- en hun naasten - op een wijze

waarop laagdrempeligheid voorop staat;
b) het aanbieden van informatie over kanker en mogelijkheden er omheen en contact

met lotgenoten;
c) het bemiddelen tussen vragers en informatieverstrekkers;
d) het verzorgen van themabijeenkomsten door deskundigen;
e) een organisatie welke hoofdzakelijk op vrijwilligers draait;
f) het op informele wijze verkrijgen van inzicht met betrekking tot de wensen en

behoeften van kankerpatiënten en hun naasten;
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Doelstelling van Stichting lnloophuis Het Getii.

Het Getij wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn waar mensen, die met kanker in aanraking zijn

gekomen, in een huiselijke sfeer de ruimte wordt geboden voor een praatje, steun, warmte en rust. Met

lotgenoten en vrijwilligers kan men praten over de vele vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker

met zich meebrengt.

Financiën.

Het Getij is voor wat betreft de financiering geheel afhankelijk van donaties, sponsoren en opbrengsten uit

eigen activiteiten. Vanuit de gemeente Woensdrecht, de doorkomst commissie Roparun Woensdrecht en De

samenloop voor Hoop zijn in 2018 gelden verworven. Het werven van fondsen, sponsoren en zoeken naar

structurele financieringsbronnen blijft actueel voor de toekomst.
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A Balans per 31-12-2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

VTOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Te vorderen bedragen

Vooruitbetaalde bed ragen

Liquide middelen

Kas

Rabobank

3L-L2-20t8 3L-t2-2017

9.t92

0

9.269

8.570

t7.839

17.165

93

0

L7.258

4.t32

21.390

77

337

8.233
103

4.O29
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PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Crediteuren

Nog te betalen bedragen

Vooruitontvangen subsidies

3L-L2-20L8 31-t2-20t7

76

0

1s.263

2.576

L7.839

6.694
tL.t48

0

3.547

t7.842
2.500

21.390
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B Staat van baten en lasten over 2018

BATEN

Donaties:

SamenLoop voor Hoop

Bijdrage tanteLouíse

Gemeente Woensdrecht Roparun

Roparun Halsteren

C. Hellemons

Roparun Nederland

Parochiële Caritasinstel lingen

Roparun Bergen op Zoom

Golfvereniging Reymerswael

Code5 benefietconcert
Overige donaties

Overige opbrengsten:
Overige opbrengsten

Totaal Baten:

IASTEN:

Huisvestingskosten:
Huur

Gas, water en licht
Gemeentelij ke belastingen/overige

Overige kosten:
Activiteiten Bergen op Zoom/Ossendrecht

Vrijwil I igerskoste n-reiskosten

Marketing, PR en communicatie
Overige

Kosten donaties:

Totaal Lasten

3I-12-20L8 3L-12-2017

9.159

7.500

2.600

1.000

542

0

0

0

0

0

1.090

0

7.500

1.350

0

0

17.000

L.t6L
900

750

500

L.290

1.018

2L.891

1.018

22.909

2.826

8.367

11.193

tL,7t6

469

30.451

30.451

tI.L49

17.093

28.736

0

0

2.8L4
26

0

72

0

495

L.239

600

258

6.27t

2.992
2.640

706
4.8II

0

Exploitatieresultaat
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C Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

Er zijn geen vaste activa waarover wordt afgeschreven.

Vorderingen

ln de vorderingen is een bedrag begrepen van € 9.159,- dat ultimo 2018 nog een te ontvangen

bedrag was van SamenLoop voor Hoop. De toezegging was reeds in 2018 gedaan. Het bedrag

is in januari 2019 ontvangen.

Kortlopende schulden

ln de kortlopende schulden (vooruit ontvangen subsidies) is een ontvangen bedrag van de

Gemeente Woensdrecht opgenomen van € 2.500,- voor uitbreiding van de openstelling van

het inloophuis. Dit bedrag zal worden aangewend in 2020.
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D Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

ATGEMEEN

Resultaat

Het resultaat is gestegen met € 10.001,- ten opzichte van 2017. Dit komt voornamelijk doordat
het aantal donaties zonder dat er kosten tegenover staan is gestegen.

De bijdrage voor 2018 van tantelouise van €7.5O0,-, komt voort uit een sponsortoezegging,
welke geldt voor het jaar 2018.
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Bijlage I

Voorstel exploitatieresu ltaat

Gegeven de doelstelling van Stichting lnloophuis Het Getij zal het exploitatieresultaat

over 2018 ad €1L.7t6,- worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het vermogen stijgt hierdoor naar € L5.263,-

Vaststel lingsbesl uit bestu ur

ln de bestuursvergadering van 2020 heeft het bestuur van Stichting lnloophuis

Het Getij de jaarrekening over 2018 vastgesteld. Het bestuur wordt hiervoor

decharge verleend.

Voorzitter,

L).c.

Mevr. C. Helder

Secreta ris,

t^:.G.

Mevr. A. van Eekeren
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