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Omgaan 
met kanker. 
Je hoeft het 
niet alleen 
te doen ...
... Dat is waar Adamas al ruim vijftien jaar voor staat. In die 

vijftien jaar hebben vele duizenden gasten in Adamas een 

(k)ankerpunt gevonden. Mensen die binnenlopen met een 

concrete hulpvraag, maar veelal mensen die aan het begin 

stonden van een zoektocht — naar houvast in roerige tijden, 

naar hun eigen (veer)kracht, naar meer kwaliteit van leven.

Aan onze gastvrouwen/heren de mooie taak om met de 

gast mee op zoek te gaan naar wat deze nodig heeft en 

wie of wat — binnen of buiten Adamas — daarbij kan onder-

steunen.

In Nederland leven momenteel 800.000 mensen met (de 

gevolgen van) kanker. Dat aantal neemt, mede door de 

vergrijzing van ons land, ieder jaar toe. Naar schatting gaat 

het rond het jaar 2030 om zo’n 1.4 miljoen mensen. Dit bete-
Maart 2023

kent een grotere vraag naar ondersteuning van informele 

zorg, zoals Adamas die biedt. Daar anticiperen wij op, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. In ons Meerjarenplan 2023-2026 

hebben we zes speerpunten benoemd, die ertoe moeten 

leiden dat we aan de vraag naar onze zorg kunnen blijven 

voldoen. Een van de belangrijkste speerpunten is samen-

werking met alle zorgpartners in de regio, waaronder 

huisartsen, (fysio)therapeuten, hospices en uiteraard de zie-

kenhuizen. Alleen samen kunnen we mensen met kanker en 

hun naasten de juiste zorg op de juiste plek bieden. 

Om ons duidelijker te positioneren als onmisbare schakel 

in de oncologische zorgketen, noemen wij onszelf sinds dit 

jaar niet meer een inloophuis, maar een centrum voor leven 

met en na kanker.

De kracht van Adamas schuilt in het bevlogen team van 

coördinatoren en vrijwilligers (inclusief de bestuursleden), 

die iedere dag weer hun talenten en vaardigheden inzet-

ten om de missie van Adamas te realiseren. Ook hier zijn we 

samen sterk. 

Adamas is nog steeds voor 100% afhankelijk van donaties, 

subsidies en fondsen. Dankzij bevlogen particulieren en 

ondernemers, gemeenten en vermogensfondsen als KWF 

kunnen we de deuren van Adamas open houden.

Onze hartelijke dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers, 

stakeholders, financiers, (sociale) ambassadeurs en Vrien-

den van Adamas. 

Hugo van Luling

Bestuursvoorzitter Adamas
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Over Adamas
WHY
Waarom bestaat Adamas?

Omgaan met kanker. Je hoeft het niet alleen te doen. 

HOW
Wat maakt Adamas onderscheidend?

Adamas focust op kwaliteit van leven, waarbij we altijd 

uitgaan van de behoefte van de gast. 

WHAT
Wat biedt Adamas?

Adamas biedt niet-medische behoeftegerichte psy-

chosociale ondersteuning, begeleiding en informatie.

Adamas is er voor iedereen die met kanker is gecon-

fronteerd: als (ex-)patiënt, naaste, nabestaande, zorg-

verlener of anderszins betrokkene.

Adamas is een laagdrempelige professionele vrijwilli-

gersorganisatie met een duurzaam financieel, sociaal 

en maatschappelijk beleid.

De cijfers liegen er niet om: Steeds meer mensen leven met 

kanker. In 2022 waren dat er circa 800.000. Een belangrijke 

reden voor deze stijgende lijn is de vergrijzing. De kans dat 

je kanker krijgt, neemt sterk toe naarmate je ouder wordt. 

Van de groeiende groep mensen die, direct of indirect, met 

kanker te maken krijgt, kloppen er steeds meer aan bij een 

centrum voor leven met en na kanker. Er is landelijk steeds 

meer aandacht voor informele zorg, en onze niet aflatende 

inspanningen om onze naams- en inhoudsbekendheid in de 

regio te vergroten, werpen hun vruchten af. 

Opvallend is de toename van jongere gasten, in de leeftijds-

categorie 50-60 jaar, en van gezinnen met kinderen onder 

de 16 jaar. Over het algemeen zien we dat deze groepen ook 

iets andere behoeften hebben dan de oudere gasten. De on-

dersteuning is doorgaans intensief maar kortdurend: in een 

verdiepend kennismakingsgesprek halen we met elkaar de 

hulpvraag naar boven, en reiken we concrete tips en tools 

aan. Vaak volgen nog enkele gesprekken en nemen ze deel 

aan een of meer activiteiten als een lezing, een lotgenoten-

groep of een inloopspreekuur over Positieve Gezondheid.

Bij oudere gasten zien we juist een voorkeur voor langdurige 

deelname aan creatieve activiteiten of activiteiten ter ont-

spanning.

In het Oncologiecentrum van het Spaarne Gasthuis zoeken 

patiënten en hun naasten ons vaker op voor een verdiepend 

1-op-1-gesprek of een gesprek over Positieve Gezondheid. 

Dit geeft soms al voldoende houvast om op eigen kracht 

verder te gaan.
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Adamas in het
Oncologiecentrum
Vijf dagen per week zijn de vrijwilligers van Adamas 

aanwezig in het Oncologiecentrum van het Spaarne 

Gasthuis. We hebben er een vaste kamer, maar de 

meeste contactmomenten vinden daarbuiten plaats. 

Het zorgpersoneel weet ons goed te vinden en vraagt 

ons regelmatig om patiënten en naasten te steunen, 

bijvoorbeeld na een slechtnieuwsgesprek.

Onze vrijwilligers geven geen medisch advies.

Méér dan een luisterend oor

De dienstverlening van Adamas gaat verder dan het bieden 

van een luisterend oor. We voeren gesprekken over alle 

niet-medische zaken waarmee mensen met kanker en hun 

naasten te maken krijgen. Van het tippen van een winkel met 

aangepaste lingerie tot advies over het bespreekbaar maken 

van kanker in het gezin. Daarnaast zijn we goed op de hoogte 

van het aanbod van andere zorg- en dienstverleners en wijzen 

wij onze gasten hier waar nodig op.

Onze vrijwilligers lopen rond in het Oncologiecentrum, maar 

patiënten en naasten weten steeds vaker de Adamas-kamer 

te vinden voor een verdiepend gesprek, bijvoorbeeld over 

Positieve Gezondheid of de impact van kanker op hun relatie.  

Met het Spaarne Gasthuis en het AvL organiseren we activi-

teiten als de workshop huidverzorging en make-up of maan-

delijkse  lezingen over bijvoorbeeld vermoeidheid na kanker. 

Twee keer per jaar worden patiënten van het ziekenhuis uit-

genodigd voor een verwendag.
4.974 contactmomenten

In 2022 schreven 274 nieuwe gasten zich bij Adamas in. Een 

forse stijging ten opzichte van 2021 (159). Dankzij de samenwer-

king met het Team Oncologische Palliatieve Zorg (TOPZ) van 

het Spaarne Gasthuis hebben we meer palliatieve gasten en 

hun naasten mogen begeleiden. 

Daarnaast zagen we dit jaar een toename van expats.

Leeftijdsopbouw nieuwe aanmeldingen in 2022

Waar komen de gasten vandaan?

Haarlemmermeer 59%

Hillegom 7%

Lisse 5%

Kaag en Braassem 5%

Aalsmeer 3%

Teylingen 1%

Overig Duin- en Bollenstreek 3%

Overig Noord-Holland 13%

Overig Zuid-Holland 3%

Onbekend 1%

Adamas 
in Nieuw-Vennep
Het hoofdkwartier van Adamas is ‘het witte huis’ in 

Nieuw-Vennep. Hier worden de activiteiten ontwik-

keld die in huis, in het Spaarne Gasthuis én op externe 

locaties worden aangeboden. Zo bieden we informele 

zorg dichtbij de gasten.

4.523 contactmomenten
4-12

3%

13-19

4%

20-29

1%

30-39 51-65 50-59 60-69 70-79 80+

4%

9%

25% 24% 24%

6%

40-49
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Positieve Gezondheid en formele zorg

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid (PG) is 

onderdeel van het landelijk Integraal Zorgakkoord 

en wordt steeds meer omarmd door de formele 

zorg. Niet alleen ziekenhuizen maar ook huisartsen 

en praktijkondersteuners gebruiken steeds vaker PG 

als leidraad voor gespreksvoering en ondersteuning. 

Voor de samenwerking tussen Adamas en zorgver-

leners is het voordeel dat we ‘dezelfde taal spre-

ken’ en dat komt weer ten goede aan de zorg voor 

mensen met kanker en hun naasten. 

Mede hierdoor, en door de vele presentaties die wij 

over PG geven, zijn zorgverleners in 2022 vaker naar 

Adamas gaan doorverwijzen. We merken echter nog 

steeds dat wij als vrijwilligersorganisatie niet altijd 

als volwaardige zorgpartner worden gezien. Wij blij-

ven onze meerwaarde in de oncologische zorgketen 

daarom voortdurend onder de aandacht brengen bij 

de formele zorg.

De methode Positieve Gezondheid

‘Gezond zijn’ is meer dan ‘niet ziek zijn’ en goede zorg is meer 

dan lichamelijke klachten verhelpen. Positieve Gezondheid 

is een methode om breder te kijken naar het begrip gezond-

heid. Het accent ligt niet op de ziekte maar op de mens: op 

diens veerkracht op wat het leven voor hem of haar bete-

kenisvol maakt. In de methode worden zes dimensies be-

noemd (zie afbeelding). Wij bieden gasten de gelegenheid 

hun persoonlijke situatie in kaart te brengen met behulp van 

een vragenlijst. Vervolgens bespreken we op welke gebie-

den verbetering of verandering gewenst is en wie of wat zij 

daarvoor nodig hebben. Dat kan om ondersteuning of een 

activiteit binnen Adamas zijn, maar ook daarbuiten.

Meer weten over Positieve Gezondheid?

Beluister de podcast van coördinator Marcia.

4.523

contactmomenten in 

Nieuw-Vennep

4.974

contactmomenten in 

het Oncologiecentrum SG

9.497 contactmomenten

1.285 gasten

2021: 7.311

200
315

748

(ex-)patiënt naaste nabestaande onbekend
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Ons aanbod
Informele zorg geneest niet, maar helpt mensen de 

regie in eigen hand te houden of te nemen. Wij werken 

behoeftegericht en onderzoeken samen met de gast 

wat nodig is om diens veerkracht te behouden of (her)

vinden. Wat dat is, kan voor ieder mens anders zijn. 

Deze aanpak leidt tot een veelzijdig aanbod:

 ▪ Inloop

 ▪ Lotgenotencontact

 ▪ 1-op-1-gesprekken (intake, verdiepend gesprek en 

Positieve Gezondheidsgesprek)

 ▪ Informatie, inloopspreekuren, lezingen

 ▪ Bewegen en ontspannen

 ▪ Creatieve workshops

 ▪ Gezinsbegeleiding

 ▪ Informatie over zorg buiten Adamas (therapeuten, 

hospice, maatschappelijk werk etc.)

Begeleiding op maat

We zien in 2022 niet alleen een toename van het aantal 

gasten, maar ook een toename van de behoefte aan indivi-

duele ondersteuning. In 2021 voerden we met 18% van onze 

gasten een 1-op-1-gesprek, in 2022 steeg dat percentage 

naar 29%.

In een 1-op-1-gesprek, al dan niet met Positieve Gezondheid 

als leidraad, gaan we met de gast de diepte in: Wat is de 

hulpvraag en hoe kunnen we daarop inspelen? Zo komen 

we sneller tot de kern en kan de gast doorgaans ook sneller 

weer op eigen kracht verder.

Beweegactiviteiten

663 deelnemers | 15%

Creatieve activiteiten

574 deelnemers | 13%

1-op-1-gesprek

1.287 deelnemers | 28%

Lotgenotencontact

300 deelnemers | 7%

Ontspannende activiteiten

869 deelnemers | 19%

Informatiebijeenkomsten

186 deelnemers | 4%

Gezinsbegeleiding en 

jeugdactiviteiten

277 deelnemers | 7%

Activiteiten in het huis

Evenementen

108 deelnemers | 2%

Inloop

148 deelnemers | 3%

Overig

111 deelnemers | 2%
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Expositie in Cobra Museum

Twee van onze gasten mochten hun schilderij tentoon-

stellen in het Cobra Museum. Deze tentoonstelling werd, 

in het kader van de Maand van de creatieve expressie, 

georganiseerd door Stichting Kanker in Beeld. 

Kinderburgemeester op bezoek 

Floor ten Veen, de kinderburgemeester van de 

gemeente Haarlemmermeer, bracht op Wereld Kin-

derkankerdag — 15 februari — een werkbezoek aan 

Adamas. Ze sprak met een aantal van onze jonge gasten 

en was zichtbaar onder de indruk van hun verhalen.

Uitgelichte activiteiten

Telefoon 

van de wind

In 2022 is in de tuin van Adamas een ‘levenspad’ aange-

legd. Een pad met verschillende ondergronden, soms 

van zacht en dan weer van harder materiaal. Het sym-

boliseert de weg die we in ons leven afleggen

Langs het pad staat de Telefoon van de Wind: een bij-

zondere telefooncel die niet op het telefoonnetwerk 

is aangesloten maar die een ‘lijntje naar boven’ heeft. 

Hier kun je je richten tot een overleden dierbare. Het 

spreken aan de telefoon, ook al is die niet verbonden, 

dwingt je je gedachten te ordenen en ze onder woor-

den te brengen. Dat is een essentieel onderdeel van 

het rouwproces.

De telefooncel is in bruikleen gegeven door Hotel De 

Rustende Jager.

Lotgenotencontact op het water

In 2022 organiseerden we drie bijzondere vaartochten. 

Twee groepen gasten voeren in de zomer over De Kaag 

met zeilschip De Hylke Tromp, en op een prachtig zon-

nige nazomerdag in september werd met De Zeeland 

koers gezet naar de binnenstad van Dordrecht. Het 

waren onvergetelijke momenten met ruimte voor ont-

spanning en lotgenotencontact.
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Jong en kanker
De meeste kinderen en jongeren die Adamas bezoe-

ken zijn naasten of nabestaanden. Desalniettemin 

heeft de ziekte kanker ook op hun leven een ongelo-

felijk impact. Ieder kind gaat hier anders mee om. 

Bij Adamas zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom om over 

hun ervaringen te praten of hun emoties te uiten via 

creatieve expressie. Of gewoon voor wat aflei ding 

en gezelligheid. Vaak helpt het al om te weten dat er 

meer kinderen zijn van wie een ouder ziek is of die een 

ouder moeten missen.

249 contactmomenten

Gastlessen

Leerkrachten en klasgenootjes weten niet altijd hoe ze 

moeten omgaan met kinderen van wie een gezinslid 

kanker heeft of daaraan is overleden. Wij komen graag 

in de klas om te vertellen wat kanker in het gezin met 

je doet en hoe je er voor iemand kunt zijn. Vaak worden 

we tijdens deze gastlessen vergezeld door een erva-

ringsdeskundige ouder. 

De scholen weten Adamas daarnaast steeds vaker zelf 

te vinden als ze tips, informatie of boeken over kanker 

nodig hebben. 

Chillfilm

Schelden met kanker doet pijn als je van 

dichtbij meemaakt wat de ziekte met je 

doet. De jongeren van de ChillClub be-

sloten daarover een film te maken. Dit 

vertonen we op scholen. Leerlingen 

zijn ervan onder de indruk en krijgen meer begrip voor 

de gevoelens van leeftijdsgenoten die met kanker te 

maken hebben.

De film ging op Wereld Kinderkankerdag  15 februari — 

op YouTube in première. 

Warm onthaal

Eva heeft net haar vader verloren en voelt zich een-

zaam. Vooral omdat haar vriendinnen haar nooit eens 

vragen hoe het met haar gaat. We stellen haar voor 

om aan te sluiten bij de lotgenotengroep Jonge meiden 

in rouw. Daar is Eva wel benieuwd naar. We voegen 

haar toe aan de WhatsAppgroep en daar wordt ze 

door de andere meiden direct warm onthaald. Ze voelt 

zich veilig om haar verhaal te delen. Niet alleen in de 

WhatsAppgroep, maar vervolgens ook bij de fysieke 

bijeenkomsten van de lotgenotengroep.

Samen Sterk bij Kanker

In 2022 heeft Adamas ongeveer 45 gezinnen die met kanker 

zijn geconfronteerd ondersteund. Nieuw in ons aanbod 

voor gezinsondersteuning is het programma Samen Sterk 

bij Kanker. Dit programma heeft tot doel de communicatie 

en kracht binnen gezinnen die met kanker zijn geconfron-

teerd te versterken. Het bestaat uit een reeks bijeenkom-

sten, waarvan een deel voor alleen kinderen, een deel voor 

ouders én een deel voor kinderen en ouders samen. De 

groep wordt ondersteund door onder meer een oncologie-

verpleegkundige en een rouwpedagoog.

Aan de eerste reeks namen tien gezinnen deel. De kinderen 

gaven na afloop terug dat ze beter kunnen praten met hun 

zieke ouder, of over een overleden ouder. 
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Onze vrijwilligers
Adamas kan een professionele vrijwilligersorganisa-

tie zijn door de inzet van vele vrijwilligers en profes-

sionele workshopbegeleiders. De vrijwilligers worden 

begeleid door 6 parttime coördinatoren die in dienst 

zijn van de stichting (3 FTE).

De meeste vrijwilligers vervullende rol van gastvrouw 

of -heer. Zij begeleiden activiteiten of zijn verantwoor-

delijk voor een specifieke groep gasten. Alle gast-

vrouwen en -heren volgen voordat ze met gasten in 

gesprek gaan de IPSO Basistraining. Degenen die in 

het Oncologiecentrum gaan werken, krijgen een aan-

vullende training.

Talentontwikkeling

Wij moedigen onze vrijwilligers aan om hun talenten te ont-

wikkelen. Ze komen namelijk iets geven (expertise, vaardig-

heden) maar mogen óók iets ontvangen (verdieping, kennis). 

Onze vrijwilligers worden niet alleen vooraf getraind, maar 

kunnen regelmatig gebruikmaken van intervisie en verdie-

pende trainingen, bijvoorbeeld over rouw en verlies en ge-

weldloos communiceren.  

Teambuilding

In 2022 organiseerden we verschillende momenten waarop 

de vrijwilligers elkaar los van het werk konden treffen. We 

kijken onder meer terug op een geslaagde herfst-BBQ, een 

verwendag en een nieuwjaarsborrel met 0%-bubbels.
103 actieve vrijwilligers

PR/communicatie
Adamas is inmiddels een begrip in de regio. Toch 

mogen we er niet van uitgaan dat iedereen Adamas 

kent, of weet waar we voor staan. Daarom investeren 

wij voortdurend in PR en communicatie.

Op 14 februari 2022 bestond Adamas 15 jaar. Een 

mooie gelegenheid om nog eens een extra boost te 

geven aan onze communicatie. We richtten ons hier-

bij niet alleen tot mensen met kanker en hun naasten, 

maar ook tot de zorgverleners in de regio. Want zij 

zijn het die patiënten en naasten in een vroeg stadium 

kunnen wijzen op de beschikbaarheid van informele 

zorg en ondersteuning. 

Kaart voor huisartsen

We hebben alle huisartsen en zorgverleners in de regio een 

ansichtkaart gestuurd, met daarop informatie en QR-codes 

die leiden naar een filmpje en een podcast waarin we uitge-

breider op ons aanbod ingaan.

Storytelling

Wat de kracht van de centra voor leven met en na kanker is, 

kan niemand beter vertellen dan gasten zelf. Daarom werk-

ten gasten en vrijwilligers van Adamas mee aan een landelij-

ke campagne van IPSO en KWF (levenmetennakanker.nl). Dit 

leidde direct tot een toename van het aantal aanmeldingen.

Daarnaast hebben we in 2022 regelmatig ons verhaal over 

het voetlicht kunnen brengen in de regionale media.
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Penningmeester: Jolanda van der Maden

Secretaris: Ingrid Hansen (tot 1-12-2022), Akos van der Plaat 

(per 1-12-2022)

Bestuursleden: Ed Nieuwenhuizen (tot 1-12-2022) en Corrie 

van Diemen (tot 1-8-2022), Ingrid Hansen en Petra Egbers 

(per 1-12-2022)

Comité van aanbeveling: burgemeesters uit de regio

Dhr. A. van Erk — Hillegom

Mevr. M. Schuurmans-Wijdeven — Haarlemmermeer

Mevr. L. Spruit — Lisse

mevr. A. Heijstee- Bolt — Kaag en Braassem

Mevr. C. Breuer — Teylingen

De organisatie
Adamas is lid van brancheorganisatie IPSO en wordt 

landelijk beschouwd als een van de koplopers op het 

gebied van informele psychosociale zorg. 

Stichting Adamas Inloophuis is erkend als een Alge-

meen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Coördinatoren

Annelies Osinga (leidinggevend coördinator) — inkomsten-

werving en marcom

Marcia de Groot — vrijwilligers en gasten 

Aletta van Vliet —  gastenactiviteiten en administratie 

Gabriëlle Hillebrand — administratie, gezinsbegeleiding en 

scholen 

Pauline Klaassen — Spaarne Gasthuis (tot 15-10-2022)

Chantal Roubos — Spaarne Gasthuis (per 15-10-2022)

Bestuur

Voorzitter: Arthur van Dijk (tot 1-12-2022), Hugo van Luling 

(per 1-12-2022)

V.l.n.r. Aletta, Gabriëlle, Marcia, Annelies en Pauline

Financiën
Adamas is volledig afhankelijk van donaties. Voor de 

organisatie en uitvoering van de activiteiten is jaarlijks 

een bedrag van circa € 330.000 nodig. We zetten in op 

minimaal vijf verschillende inkomstenbronnen, waar-

onder subsidies van gemeentes, (vermogens)fondsen 

voor projecten, onze eigen events, de Adamas Bedrij-

ven Club en vrijwillige bijdragen van onze gasten.

Sinds augustus 2022 betaalt KWF een deel van de 

coördinatorenkosten van alle IPSO-centra.

We zijn bovendien zeer dankbaar voor de steun die 

wij ontvangen van vele particulieren en bedrijven in 

de regio. 

In 2022 organiseerden we twee grote fondsenwervingseve-

nementen. De Adamas Beweeg Challenge staat nog in de 

kinderschoenen, maar heeft de potentie om uit te groeien 

tot een blijvertje. De derde editie van de Adamas LockUp 

bracht, dankzij tien gedreven ondernemers, € 240.000 op en 

liet de Adamas Bedrijven Club uitgroeien tot 42 leden.

Een greep uit de fondsenwervingsacties die in 2022 voor 

Adamas werden georganiseerd:

 ▪ Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ): 

sloepknoeien in de Hoofdvaart

 ▪ Fioretti College: sportdag St. Franciscusdag

 ▪ Bijzonder en Kleurrijk: Borstkankerarmbandjes

 ▪ BusineZ en Hyatt Regency: traploopwedstrijd ‘Stairway to 

Heaven’ in Hyatt Place in Hoofddorp
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VEEL
DANK

Gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Teylingen, Kaag en Braassem

Fondsen KWF Kankerbestrijding, Porticus (via stichting Corbello), Coöperatiefonds Rabobank regio Schiphol, CTS Group, Stichting 

Hulp na Onderzoek, Stichting Maria Emalia Dorrepaal, Pasman Stichting, Stichting J.C. Ruigrok, Stichting Willemien Cohen, Fonds 

Zorg en Zekerheid, Stichting Mundo Crastino Meliori, Fonds Sluyterman van Loo, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Global Child Care, Stichting 

Janivo, Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Den Brinker, Stichting Dalmanoetha, Stichting Fa-

vendo, Stichting W.M. de Hoop, August Fentener van Vlissingen Fonds, Auxilium & Caritas, Rabobank Club Support regio Schiphol, 

Stichting Meerwind, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe (via Regina van Geuns Fonds),  Theresia Spijker fonds (via Stichting Het  

R.C. Maagdenhuis), Oranje fonds (via NLdoet).   

Last but not least, de leden van de Adamas Bedrijven Club en alle bedrijven en particulieren die Adamas een warm hart toedragen.

aan

2022 2021 2020 2019

Fondsen, giften en donaties 113.143 189.392 184.427 124.254

Subsidies gemeenten 47.979 47.403 46.695 46.100

Eigen bijdragen gasten 13.117 9.151 8.781 19.526

Bijdragen Spaarne Gasthuis en AvL 33.428 32.128 31.628 24.221

Bijdrage KWF 46.000 0 0 0

Opbrengsten evenementen 162.977 45.267 30.607 108.906

Totaal inkomsten 416.644 323.341 302.138 323.007

Inkomsten Adamas
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Jaarcijfers 2022 Adamas

Inkomsten Realisatie 2022 Begroot 2022 Realisatie 2021

Fondsen, giften en donaties 113.143 141.000 189.392

Subsidies gemeenten 47.979 44.000 47.403

Eigen bijdragen gasten 13.117 0 9.151

Bijdrage Spaarne Gasthuis & AvL 33.428 28.428 32.128

Bijdrage KWF (Coördinatoren) 46.000 0 0

Evenementen 162.977 170.000 45.267

Totaal inkomsten 416.644 383.428 323.341

Uitgaven

Organisatiekosten activiteiten 42.781 60.750 30.369

Coördinatiekosten (incl. vrijwilligers) 194.566 198.000 186.683

Huur huis Nieuw-Vennep 67.252 67.248 66.692

Huisvestingskosten 61.716 35.100 21.380

Overige kosten 23.403 27.950 16.649

Totaal uitgaven 389.718 389.048 321.773

  Saldo inkomsten en uitgaven 26.926 -5.620 1.568

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

Balans 2022 Adamas

Activa 31  december 2022 31  december 2021

Vorderingen 56.505 45.418

Liquide middelen 58.624 34.921

Totaal activa 115.129 80.339

Passiva 31  december 2022 31  december 2021

Stichtingskapitaal 37.280 4.363

Crediteuren en overige schulden 77.849 75.976

Totaal passiva 115.129 80.339




