
Jaarrekening 2OI9

Stichting lnloophuis Het Getii

Ontmoetingsploots voor mensen met konker



PAGIÍIIA

INHOUDSOPGAVE

Bestuursverslag

,AARREKENING

A Balans per 31 december 2019
B Staatvan baten en lasten over2019
C Toelichtlng op de balans

D Toellchtlng op de staat van baten en lasten

BUIAGEN

I Voorstel exploltatleresuftaat

1

3

5

6

7

8



BestuuËverslas Stlchtlns lnloo phuls Het Getll

Stichting lnloophuis Het Getij is een organisatie die vanaf 2005 ln de regio actief is. Het Getij is 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 nummer 2O123378.

Stichting lnloophuis Het Getij is een vrijwilligersorganisatie met een gemotiveerde en betrokken groep

vrijwllligers. De bestuurlljke verantwoordelUkheid van Het Getij wordt gedragen door een 4-hoofdig bestuur.
De uitvoering wordt aangestuurd door de Manager van Het GetU. Zij wordt bij de uitvoering ondersteund

door de locatie-coórdinatoren en de vrijwilligers. Zowel de bestuursleden alsook de vrijwilligers zijn zeer

betrokken bij de persoonlijke zorg- en dlenstverlening.

Het Bestuur van de Stlchting

Het beleid, als uitwerking van onze visie en mlssie, wordt vastgesteld door het bestuur. Beslulten worden
genomen tljdens de periodieke bestuursvergaderingen.

Het bestuur bestaat per 1 januari 2019 uit vier leden.
y' Ans van Eekeren, secretaris
/ Connie Helder, bestuurslid QQTante Louise.
/ Nico Boere, bestuurslid.
/ Fons Broekhoven, bestuurslid Fondsenwerving

De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlljken 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 lnformatleverstrekkers;
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

behoeÍten van kankerpatiënten en hun naasten;
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D,oelstelllng van Stlchtlng lnloophuls Het GetU.

Het Getij wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn waar mensen, die met kanker in aanraking zijn
gekomen, ln een huiseliJke sfeer de ruimte wordt geboden voor een praatJe, steun, warmte en rust. Met
lotgenoten en vrijwílligers kan men praten over de vele vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker
met zich meebrengt.

Flnanciën.

Het Getij is voor wat betreft de financlering geheel afhankelijk van donatíes, sponsoren en opbrengsten uit
eigen activitelten en het zoeken naarstructurele financieringsbronnen blijft dan ook actueel voorde
toekomst.

Pagina 2



A Balans per 3l-12-2019

ACÍtVA

VASIEACTIVA

VIOTTËNDEASJIVA

Vorderlngen

Te vorderen bedragen
Voorultbetaalde bedragen

Uqulde mlddelen

Rabobank

3t-12-2AL9 3L-12-2018

77

0

0

337243Kas

0

0

10.294

t0,294

0

9.269

8.570

17.839
G

9.752

8.23310.052

-r--
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PASSIVA

Elgen vermogen

Kortlopcnde sdrulden

Credlteuren

Vooruitontvangen subsidies

31-12-2019 31-12-2018

2.500

7.423

2,87L

2.500

15.263

2.576

7637L

10.294 17.839

--
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I Staat van baten en lasten over 2019

BATEN:

Donaties;

St. Elisabeth's Fonds - Boomwei

diaconie Halsteren

SamenLoop voor Hoop
Bijdrage tanteLouise

Gemeente Woensdrecht Roparun
Roparun Halsteren
C. Hellemons

Overige donaties

Overige opbrengsten;
Overige opbrengsten

Totaal Baten:

IASTEN:

Hulsvestlngskosten:

Huur
Gas, water en licht

Overlge kostenl
Activiteiten Bergen op Zoom,/Ossendrecht
Vrij will igerskosten-reiskosten

Marketing, PR en communicatie
Venekeringen

Telefonie

Advies

Overige

Kosten donatles:

Totaal lasten

Exploltatleresultaat

3L-t2-2019 31-12-2018

1.500

379

0

0
0

0

0

110

0
0

9.159

7.500

2,600

1.000

542

1,090

1.018

t2
2.814

1.239

600

258

0

0

0

6.27r

21.891

1.018

22,909

2.826

8.367

11.193

LT.7L6

1.118

1.989

1.118

?.to7

2.844

8.103

L4.947

-7.840

-

12

2.832

t.479
1.076

197

932

1.081

2.175
1,153

0o
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C Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

vAsïE ACÍ|VA

Materlele vaste actlva

Er zijn geen vaste ectlva waarover wordt afgeschreven.

Kortlopende schulden

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

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

het inloophuis. Dit bedrag zal worden aangewend in 2020.
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D ïoelichting op de staat van baten en lasten over 2019

AIGEMEEN

Resultaat

Het resultaat is gedaald met € 19.556,- ten opzlchte van 2018. Dit komt voornamelljk doordat
het aantal donatles is gedaald.
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Bflage I

Voorstel exploitatieresultaat

Gegeven de doelstelling van Stichting lnloophuis Het Getlj zal het exploitatierêsuttaat
over 2019 ad -l- €7.84A,- in mindering worden gebracht op het eigen vermogen.

Het vermogen daalt hierdoor naar €7.423,-.

Vaststellingsbeslult bestuur

ln de bestuurwergaderlng van 30 juni 2020 heeft het bestuur van Stichting lnloophuis
Het Getij de jaanekenlng over 2019 vastgesteld. Het bestuur wordt hiervoor
decharge verleend.

V@rzitter, Secretaris,

LD.G,1r.6.
W.G.

Mevr. C. Helder
W.G.

Mevr. A. van Êekeren
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