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1. Inleiding

2017, het jaar dat Adamas Inloophuis op 14 februari al weer 10 jaar bestaat. Maar wat betekent 

dit nu eigenlijk?

Het Adamas Inloophuis is een vast onderdeel van de regionale oncologische zorgketen. Met 

gemiddeld 7.000 bezoeken in het inloophuis in Nieuw-Vennep en 7.500 contactmomenten in 

het Spaarne Gasthuis heeft Adamas aantoonbaar bestaansrecht. Volwassenen en jongeren 

weten Adamas te vinden, als patiënt, naaste of nabestaande. 

Formele en informele zorg zijn complementair aan elkaar. Psychosociale ondersteuning is net 

zo belangrijk als medische zorg. Toch is de drempel om hulp te zoeken hoog en is er niet altijd 

voldoende aandacht voor psychosociale problematiek. Daarom ijn we eind 2017 een grote 

campagne gestart richting zorgverleners. Het is fijn te zien dat dit positief opgepakt wordt 

door huisartsen en door het Spaarne Gasthuis, dat sinds 2014 een strategische partner is van 

Adamas.  

In 2016 zijn wij begonnen met de implementatie van het thema van ons beleidsplan 2016-

2018: ‘Maatschappelijk ondernemen met kwalitatieve groei’. In 2017 hebben we die lijn door-

gezet. Samen met de gasten zoeken naar verdieping en kwaliteit door nieuwe en bestaande 

gasten te monitoren. We kiezen bewust voor kwalitatieve en niet voor kwantitatieve groei. Wij 

blijven ons steeds de vraag stellen hoe we de kwaliteit kunnen waarborgen en waar nodig 

verhogen voor onze gasten én onze vrijwilligers. 

Met ruim honderd vrijwilligers leveren we een bijdrage aan het welbevinden van mensen die 

door een moeilijke tijd in hun leven gaan. Onze gasten zijn onvoorwaardelijk welkom in ons 

prachtige huis en we zetten ons dagelijks met alle liefde voor hen in. 

Om de deuren van Adamas open te kunnen houden is het van het grootste belang dat we 

maatschappelijk ondernemen. Het is essentieel om te zorgen voor een grote diversiteit aan 

inkomstenbronnen, zodat we niet afhankelijk zijn van enkele partijen. Daar zijn wij in 2016 mee 

begonnen en deze lijn is zeer positief doorgezet in 2017. 

In 2017 hebben we weer kunnen rekenen op ongelofelijk veel steun en inzet van vele mooie 

mensen. Zonder hen is het succes van Adamas niet mogelijk. Onze hartelijke dank aan alle 

vrijwilligers, stakeholders, financiers, (sociale) ambassadeurs en Vrienden van Adamas!

Met vriendelijke groet, 

Het team van coördinatoren, 

Marcia de Groot

Ivon Knopper

José Kortekaas 

Anita Notenboom (tot 14/02/2018), Elvira Pronk (vanaf 14/02/2018) 

Annelies Osinga

Nieuw-Vennep, maart 2018
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2. Over het Adamas Inloophuis

Visie en missie
De missie van waaruit er in het Adamas Inloophuis gewerkt wordt is:

door kanker bewust leven

De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen die met kanker geconfronteerd 

zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bieden. Adamas biedt iedere gast be-

hoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast zijn of haar kracht (weer) leert inzetten. Op 

die manier maken we een essentieel en concreet verschil in het leven van kankerpatiënten, 

hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of accepta-

tieproces waarin zij zich bevinden.

Voor wie?
Het Adamas Inloophuis is er voor volwassenen en kinderen die kanker hebben (gehad), maar 

heel nadrukkelijk ook voor hun naasten en nabestaanden. En naasten is een breed begrip. 

Van familieleden tot de juf op school, vrienden, buren, werkgevers en zorgverleners. Iedereen 

die op wat voor manier dan ook geconfronteerd is met kanker, is bij ons van harte welkom. 

Dat geldt ook voor alle fasen van de ziekte. Iemand die de diagnose net gehoord heeft is net 

zo welkom als iemand die midden in de behandeling zit of iemand die twintig jaar geleden 

kanker heeft gehad. Onze gasten komen voornamelijk uit de regio’s Haarlemmermeer, Duin- 

en Bollenstreek, Kaag en Braassem, Kennemerland en Amstelland. Ook voor mensen daar-

buiten staan de deuren van het inloophuis vanzelfsprekend open.

De waarden van Adamas
Onze missie en visie staan al tien jaar vast. Maar welke waarden horen daarbij en wat dragen 

wij, bewust en onbewust, uit naar onze gasten en naar elkaar als vrijwilligers en coördinato-

ren? De unieke waarde van Adamas is ‘bewust zijn’. Hier hangen unieke kernwaarden onder 

waar de coördinatoren en vrijwilligers op de werkvloer actief mee bezig zijn.
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3. Gasten

In 2017 vonden 6.697 bezoeken plaats aan het Adamas Inloophuis en waren er 7.324 contact-

momenten in het Spaarne Gasthuis. 

  Bezoeken aan het Adamas Inloophuis      Contactmomenten in het Spaarne Gasthuis

Bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal bezoeken aan het inloophuis redelijk constant is 

gebleven vergeleken met de 6.769 bezoeken in 2016. Ook in 2017 hebben we meer ingezet op 

kwaliteit en minder op kwantiteit. Hierdoor stromen gasten soms sneller uit. Daarnaast kiezen 

we bewust voor kleinere groepen per workshop. 

Het aantal contactmomenten in het Spaarne Gasthuis is, net als voorgaande jaren, toegeno-

men. In hoofdstuk 7 gaan we hier verder op in.  

Gemiddeld ontvangt Adamas 31 bezoeken per dag. Dat is met 213 dagen openstelling vrijwel 

gelijk gebleven aan het gemiddelde van 2016. In 2017 schreven 239 nieuwe gasten zich in. 
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Het verzorgingsgebied van Adamas
 

  Haarlemmermeer

  Hillegom

  Lisse  

  Teylingen

  Overige gemeenten

Het aantal bezoekers per gemeente bleef vrijwel hetzelfde als in 2016.

• 57% uit Haarlemmermeer 

• 22% uit de Bollenstreek: Lisse, Hillegom, Teylingen

• 21% uit de wijde omgeving: Heemstede, Haarlem, Noordwijkerhout,

• Bennebroek, Gemeente Kaag en Braassem, Oude-Wetering en Nieuwkoop.

Samenstelling van het gastenbestand

  vrouw (72%)

  man (22%)

  meisje (3%)

  jongen (3%)

In 2017 zien we opnieuw meer vrouwen (72%) dan mannen 

(22%). In totaal is 6% van onze gasten jonger dan 18 jaar. De 

meeste gasten vallen in de leeftijdscategorieën 50-59 jaar en 

60-69 jaar. Meer informatie over de instroom is opgenomen in 

bijlage 1.

  0-9 jaar (4%)

  10-19 jaar (10%)

  20-29 jaar (4%)

  30-39 (5%)

  40-49 (11%)

  50-59 (22%)

  60-69 (24%)

  70-79 (15%)

  80-89 (5%)

Monitoring van gasten
In 2017 zijn we gestart met het actief nabellen van nieuwe gasten om te horen hoe het eerste 

bezoek aan Adamas is verlopen. De gastvrouw of gastheer die het intakegesprek heeft 

gedaan, belt na twee weken ‘hun’ gast, omdat dit voor beide partijen vertrouwd is. Uit dit ge-

sprek volgt bijna altijd een nieuwe afspraak, voor bijvoorbeeld een massage, een activiteit of 

een lotgenotengesprek. De telefonische gesprekken worden als zeer positief ervaren. 

Een mooi voorbeeld 

Een jonge vrouw, 32 jaar, is samen met haar partner binnengelopen met een hulpvraag voor 

haar kinderen. Na twee weken neemt de gastvrouw contact met haar op. De vrouw vertelt dat ze 

het bezoek als zeer positief heeft ervaren en dat haar kinderen naar de eerstvolgende kidsclub 
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komen. Ze is inmiddels genezen verklaard en start weer met haar werk, maar heeft enorm pijn in 

haar rug. De gastvrouw vertelt over mogelijke activiteiten voor haar, zoals massage, een work-

shop over voeding en een informatieavond over ‘Terug naar werk!’ Na twee maanden nemen we 

weer contact met haar op. Zij is heel tevreden over de dienstverlening. Ze heeft haar voedings-

patroon aangepast, is weer aan het werk en wordt gecoacht door het bureau Terug naar werk/

Do Some good! 

Externe contactmomenten
Naast de bezoeken in het huis hebben we ook veel externe contactmomenten, bijvoorbeeld 

tijdens presentaties, (sponsor)evenementen en bijeenkomsten van zorgverleners. 

In 2017 vonden twee ‘Samenlopen voor Hoop’ plaats en waren we aanwezig op informatie-

markten. Mensen die tijdens deze ontmoetingen geïnspireerd raken door het verhaal van 

Adamas worden vaak ‘sociale ambassadeurs’. Zij helpen de naamsbekendheid en merkin-

houd te vergroten. In 2017 waren er 3.101 externe contactmomenten. 
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4. Aanbod

Uitgangspunt van ons aanbod is dat wat iemand nodig heeft om weer in zijn of haar kracht te 

komen, voor ieder mens anders is. Ook is ieder mens zich op een andere manier en op een 

ander niveau bewust van waar hij of zij zich bevindt in het proces van acceptatie of zinge-

ving rond kanker. Daarom kiezen we voor een persoonlijke, behoeftegerichte aanpak. Samen 

kijken wat een gast nodig heeft. We streven naar een veelzijdig aanbod waarin we ook nieuwe 

activiteiten ontwikkelen op basis van de behoeften van onze gasten.

Wij blijven kritisch op ons aanbod, maar vooral ook op de manier waarop we dat doen. Met 

een groeiend aantal mensen dat te maken heeft met kanker, de groei vanuit het samenwer-

kingsproject met het Spaarne Gasthuis en een visie waarbij we willen dat onze gasten zich on-

voorwaardelijk welkom voelen, moet er voor iedereen ruimte zijn om in te stromen. Iedereen 

kan overal op inschrijven en overal aan deelnemen als er plaats is. 

Activiteiten
Onze activiteiten zijn in negen pijlers ingedeeld, zie onderstaande grafiek. Met deze indeling 

kunnen we goed beoordelen of het aanbod evenwichtig is en aansluit bij de behoeften van 

onze gasten. 

In een aantal activiteiten is meer verdieping aangebracht. Deze verdieping is niet specifiek per 

pijler terug te vinden, maar valt onder de verschillende pijlers. Bij de verdieping hopen we nog 

meer de bewustwording van de gasten te verhogen.

In 2017 zijn we gestart met evaluatieformulieren om te weten hoe gasten de verschillende 

activiteiten ervaren. Gasten blijken tevreden met het aanbod en de inhoud.

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0 b
ew

eg
en

/o
n

tspa
n

n
en

c
reativ

iteit

th
er

a
peu

tisc
h

e 

(g
espreks)g

ro
epen

v
erw

en
n

en

spreeku
ren

in
fo

rm
atie

ev
en

em
en

ten

in
lo

o
p

jeu
g

d
ac

tiv
iteiten

1306

788

544 537

261

237

769

1560

381

Aantal gasten per pijler



— 7 — 

Bestaande activiteiten in 2017
Diverse activiteiten hebben hun waarde inmiddels meer dan bewezen voor zowel gasten 

die kanker hebben (gehad) als voor hun naasten en nabestaanden. Vaste activiteiten zijn 

onder meer zwemmen, yoga, het open atelier, het Heart Pillow Project, wandelcoaching in 

de duinen, creatief schrijven, de Beauty Inn, de fotoshoot ‘Wow, ben ik dat?’, Adamas Kookt, 

Mindful Art en Vrijuit Zingen.  

De maandelijkse dagworkshops met wisselende thema’s worden ervaren als een kleine ver-

wendag. Er wordt tussendoor met elkaar genoten van een lekkere lunch. 

Gasten hebben veel behoefte aan lotgenotengroepen. Wij bieden een grote diversiteit van 

groepen aan, onder meer voor alleen mannen, jonge vrouwen, naasten en nabestaanden.

Nieuwe activiteiten in 2017
Enkele voorbeelden van nieuw gestarte activiteiten in 2017:

Borstprotheses breien

In augustus zijn we, in samenwerking met Knitted Knockers, gestart met maandelijks borst-

protheses breien. Vrouwen breien of haken borstprotheses die door andere vrouwen gratis 

besteld kunnen worden. 

Rouwondersteuningsgroep Afscheid ... en dan? 

Een mooie serie van zeven bijeenkomsten. De inhoud heeft na enkele jaren ervaring en door 

de tijdgeest een iets andere insteek gekregen. Niet zozeer omdat de gast rouwt en de nadruk 

op de overledene ligt, maar hoe de gast rouwt, hoe dat verloopt en wat de gast nodig heeft 

om verder te gaan.   

Huisbezoek gepensioneerd oncoloog Kees Veenhof 

Voorheen kwam Kees Veenhof een keer per maand naar het Adamas Inloophuis voor een 

tafelgesprek met gasten. De behoefte verschoof, gasten hadden meer behoefte aan een 

een-op-een-gesprek bij hen thuis. Nu legt Kees met alle liefde huisbezoeken af om inzicht te 

geven in het medische proces en om vragen te beantwoorden. 

  

Huiskamerconcert Lyda’s Ladies 

Het repertoire van deze zanggroep is heel divers, van klassiek tot close harmony, van gospel 

tot pop. Van onbekend materiaal tot meezingers. 

Lezingen

Mooie lezingen stonden op het programma waaronder:   

• Terugkeer naar werk

• (Meer) bewegen bij kanker 

• Essentiële en voedzame voeding  

Informatiebijeenkomsten 
Informatiebijeenkomsten over specifieke ziektebeelden of aan kanker gerelateerde thema’s 

organiseren we met verschillende samenwerkingspartners, maar meestal met het Spaarne 

Gasthuis. De lezingen worden in het inloophuis gehouden door bijvoorbeeld een medisch 

specialist en een oncologieverpleegkundige van het Spaarne Gasthuis. Tijdens de bijeen-

komsten kunnen gasten vragen stellen en verhalen delen met lotgenoten. Ook maken ze zo 

op een laagdrempelige manier kennis met het inloophuis. 
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In 2017 kwamen de volgende thema’s aan de orde:

• Late gevolgen van kanker en terugkeer naar het werk

• Uw partner heeft kanker, hoe gaat het met u?

• Hormonale therapie bij borstkanker 

• Botontkalking

• Vermoeidheid en neuropathie na chemotherapie 

De vrijwilligers van Adamas in het Spaarne Gasthuis ontmoeten veel patiënten en naasten uit 

de regio Kennemerland. Daarom is ook Inloophuis Kennemerland uit Santpoort-Noord bij de or-

ganisatie van de informatiebijeenkomsten betrokken. Deze worden in beide inloophuizen aan-

geboden en de vrijwilligers in het Spaarne Gasthuis verwijzen mensen naar beide inloophuizen.

Evenementen

Het 10-jarig jubileum van Adamas

Al onze gasten, (oud)vrijwilligers en relaties ontvingen een uitnodiging voor een theateravond 

op 19 januari 2017 in de Meerse. Het toneelgezelschap Alaska Unlimited speelde het toneel-

stuk ‘Help ik Leef’. Een muzikale en acrobatische komedie over een egocentrische kankerpa-

tiënt die bij alle aanwezigen een lach, een traan, maar vooral veel herkenning bracht. Daarna 

volgde een gesprek tussen de acteurs en de zaal. Gasten durven te vertellen wat zo’n toneel-

stuk met hen doet en wat zij mee hebben gemaakt. 

Modeshow ‘Stralend de wereld in’

Op 9 april 2017 betraden 12 stralende modellen die borstkanker hebben (gehad) de catwalk 

in de patio van het Claus Event Center en showden badmode, lingerie, casual kleding en na-

tuurlijk de galajurk. Het blijft en supermooi, ontroerend en vooral krachtig event, dat een lach 

en een traan bij de modellen en bij de bezoekers oproept. 

Varen met Vaarkracht door Rotterdam en de Waterweg

Begin september gingen de trossen los voor twee ‘verwenvaartochten’ van de stichting Vaar-

kracht. Op 5 september gingen 30 patiënten van het Spaarne Gasthuis aan boord van de Piet 

Hein voor een rondje Rotterdam. Een dag later maakten 85 gasten van Adamas een tocht met 

het tallship De Eendracht. Aan boord was er tijd voor een rondleiding, een heerlijke lunch en 

een hapje en een drankje. Beide dagen werden door de gasten als een echt cadeau ervaren.

Therapeuten 
Wanneer een gast meer nodig heeft dan een luisterend oor en deelname aan een van de 

activiteiten, wordt in overleg onderzocht of professionele zorg nodig en gewenst is. Adamas 

werkt samen met een aantal therapeuten die over specialistische (psycho-)oncologische 

kennis beschikken en snel te bereiken zijn. 

In 2017 zijn er acht therapeuten aan ons huis verbonden met de volgende disciplines:

• Psychologie

• Psychosomatische oncologiefysiotherapie

• EMDR

• Gestalttherapie

• Lichaamsgerichte traumatherapie

• Integratieve relatietherapie

• Integratieve kinder-/jeugdtherapie

• Haptonomie
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5. Kinderen en jeugd

Als een familielid of iemand anders in de omgeving kanker heeft, kunnen kinderen daar 

aardig over inzitten. Zeker als die persoon niet meer beter wordt en komt te overlijden. Veel 

jongeren zijn verdrietig, bang, boos of voelen zich alleen. We merken vaak dat kinderen en 

jongeren aansluiting missen in hun klas. Vriendjes en vriendinnetjes weten (gelukkig) vaak 

niet hoe het voelt om op jonge leeftijd met ziekte of overlijden te worden geconfronteerd. Bij 

Adamas vinden deze kinderen, maar ook kinderen die zelf ziek zijn (geweest), steun bij elkaar. 

Adamas is voor hen een veilige plek in een periode waarin ze erg kwetsbaar zijn. Voor hen 

heeft Adamas de KidsClub, de ChillClub en Chill+.

KidsClub en ChillClub
4-12 jaar   KidsClub, elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand

12-16 jaar ChillClub, elke tweede en vierde donderdagavond van de maand

16-20 jaar Chill+, elke eerste dinsdagavond van de maand

 

Aantal bezoekers KidsClub, ChillClub en Chill+

De grafiek laat zien dat het aantal bezoeken aan de Kids, Chill en Chill+club is gegroeid. 

Hadden we in 2016 te maken met een natuurlijk verloop, in 2017 hebben veel nieuwe kinderen 

het huis gevonden, onder andere door veel aandacht voor deze clubs via sociale media, de 

pers en door een open Chillavond te organiseren waarin oude en nieuwe Chillers bij elkaar 

werden gebracht. 

De bijeenkomsten worden begeleid door jeugdvrijwilligers en door verschillende workshop-

leiders. In 2017 kon Adamas weer een gevarieerd programma aanbieden. Ook hebben enkele 

sponsoren zich extra voor de kinderen ingezet. Rabobank Regio Schiphol organiseerde een 

geweldige kookworkshop in The Beach en Ouwehands Dierenpark gaf 100 vrijkaarten. 
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Familiedag Ouwehands Dierenpark 

Op 2 september 2017 kregen 14 gezinnen een uitgebreide rondleiding door deze dierentuin. 

Vooral de panda’s maakten veel indruk. ‘s Middags verzamelde iedereen zich bij de picknick-

plek en was het tijd voor ijs. Het was een bijzondere Adamas-dag, want naast aandacht voor 

de dieren was er vooral ook veel aandacht voor elkaar. Het is mooi om te zien hoe de gezinnen 

en de kinder- en jongerenvrijwilligers van Adamas oude herinneringen ophaalden en vooral 

ook een heel fijne nieuwe herinnering maakten.

Theaterproject 

Dit jaar is een mooie match gemaakt tussen het Cultuurgebouw en Adamas. Omdat we ervan 

overtuigd zijn dat kunst verdieping kan bieden in de lotgenotengroepen, zijn we met elkaar 

in gesprek gegaan met als doel een structurele samenwerking tussen Adamas en Pier K. We 

beginnen met een theaterproject in 2018. Hierna volgt een evaluatie en gaan we nieuwe plan-

nen maken. 

Lotgenotengroep voor ouders/verzorgers

Tijdens de KidsClub-activiteiten op woensdagmiddag blijven ouders/verzorgers vaak in het 

huis. Zij hebben een eigen lotgenotengroep gevormd, ondersteund door gastvrouwen en 

gastheren. Ze wisselen ervaringen uit en er ontstaan mooie contacten en momenten. Wij 

hebben deze momenten ook gebruikt om meer structuur te brengen in de aanmeldprocedu-

res van de kinderen. Het kwam te vaak voor dat we voorafgaand aan een Clubmoment geen 

goed inzicht hadden in het aantal deelnemers. 

Scholen 

De coördinator kinderen en jeugd bezocht samen met vrijwilligers scholen in de regio om 

met leerlingen in gesprek te gaan over kanker en wat het betekent als je er (in)direct mee 

te maken krijgt. Zo ondersteunen we de doelgroep, maar brengen we ook Adamas onder 

de aandacht. Daarnaast staan wij ook leerkrachten bij die in hun klas te maken krijgen met 

kanker. In 2017 zijn we druk geweest met het bereiken van alle scholen in de regio. De scholen 

ontvingen een mail en zijn gebeld met de vraag of zij bekend zijn met wat Adamas voor hen 

kan betekenen. Daarnaast inventariseerden we of er interesse is om in 2018 mee te werken 

aan ‘De week van het vriendelijke gebaar’. 

Troostbeer

Tijdens het evenement ‘The Lock Up’ kregen we troostberen die wij hebben voorzien van een 

mooie Adamas-sticker. Deze troostbeer is voor kinderen die iets vervelends is overkomen. 

Jeugdvrijwilligers
Het team van jeugdvrijwilligers bestaat uit vijf vrijwilligers en één coördinator. Het team krijgt 

naast de verplichte basistraining ieder jaar een aanvullende training. Ook dit jaar verzorgde 

Ernst Jan van Heyningen van Praktijk Balans de jaarlijkse training. Hij gaf inzicht in de spelvor-

men die je kunt inzetten om kinderen en jongeren verdriet en gevoelens te laten tonen.  
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6. Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de basis van Adamas. De gastvrouwen en gastheren, heten al onze gasten 

onvoorwaardelijk welkom, bieden een luisterend oor, inventariseren behoeften en bieden 

gerichte ondersteuning. Daarnaast zijn er administratief medewerkers, bestuursleden, een 

bloemenverzorger, klusjesmannen, masseurs, therapeuten, taxichauffeurs en een tuinman. 

Op 31 december 2017 stonden bij Adamas 115 vrijwilligers geregistreerd, waarvan 16 passief:

• 30 gastvrouwen/gastheren locatie inloophuis Nieuw-Vennep

• 18 gastvrouwen/gastheren locatie Spaarne Gasthuis

• 5 gastvrouwen/gastheren voor kinderen en jeugd

• 11 masseurs 

• 15 projectmedewerkers

• 8 taxichauffeurs

• 6 bestuursleden

• 7 administratief medewerkers

• 4 klusjesmannen

• 1 bloemenverzorger

• 1 tuinman

• 1 vormgever/communicatieadviseur

• 8 therapeuten

Een aantal van de passieve vrijwilligers s langdurig ziek; een deel van onze zieke vrijwilligers 

heeft helaas zelf ook direct of indirect met kanker te maken.

Vrijwilligersverloop 2017
Afgelopen jaar namen we afscheid van 11 vrijwilligers. Redenen van vertrek zijn onder meer 

het krijgen van een vaste baan, ziekte van de vrijwilliger of ziekte in de naaste omgeving of het 

niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen die Adamas stelt aan haar vrijwilligers. Dat vrijwil-

ligers in- en uitstromen past ook in onze missie en visie. 

Inchecken, evaluatie en voortgangsgesprekken
In 2017 zijn wij doorgegaan met het ‘inchecken’ van onze gastvrouwen en gastheren. Zij delen 

hoe het met hen gaat en waar zij privé en/of bij Adamas eventueel tegenaan lopen. Gastvrou-

wen en gastheren werken een dagdeel (4 uur) en na afloop evalueren ze gezamenlijk. Ieder-

een geeft elkaar feedback en deelt wat hij of zij kwijt wil én waar hij of zij (meer) ondersteuning 

bij nodig heeft. Het doel is dat ook de gastvrouwen en gastheren lichter naar huis gaan. 

Tussendoor voeren we regelmatig coachingsgesprekken met vrijwilligers die thuis te maken 

hebben met bijvoorbeeld ziekte, verlies of een scheiding. Sinds 2017 is een bewustzijnscoach 

in huis die de vrijwilligers op vrijwillige basis coacht. Daarnaast  voeren we jaargesprekken om 

te evalueren hoe het gaat. De vrijwilligers die werkzaam zijn in het Spaarne Gasthuis worden 

besproken in hoofdstuk 7.

Trainingen en bijeenkomsten
Vrijwilligers komen iets brengen (hun tijd, aandacht, expertise), maar zij mogen zeker ook 

iets komen halen (verdieping, groei, hun talenten ontwikkelen). Om de kwaliteit van de on-

dersteuning en begeleiding hoog te houden, besteden we veel aandacht aan deskundig-

heidsbevordering. We bieden een gevarieerd programma met trainingen, bijeenkomsten en 

teambuildingactiviteiten.
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Basistraining

Alle gastvrouwen en gastheren krijgen voordat zij worden ingezet een basistraining. Deze be-

staat uit zes dagdelen en wordt gegeven door een trainer van brancheorganisatie IPSO en de 

coördinator vrijwilligers. Afgelopen najaar trainden wij 11 nieuwe gastvrouwen en 1 gastheer. 

Training ‘on the job’ 

Sinds een paar jaar zijn wij de gastvrouwen en gastheren actief ‘on the job’ gaan trainen. Wij 

geven feedback op de werkvloer en verwachten dit ook terug. Hierdoor is er een open en 

eerlijke organisatiecultuur en durft men te zeggen wat er speelt. 

Bijscholing en teambuilding

De overige activiteiten voor vrijwilligers zijn onder te verdelen in:

• Sportieve activiteiten: wandelen tegen kanker, tennistoernooi

• Teambuildingactiviteiten: jaarlijkse BBQ – dit jaar gesponsord door Hyatt Regency Schip-

hol, extern uitje naar de Keukenhof

• Persoonlijke ontwikkeling: mindful art, privécoaching

• Externe bezoeken/trainingen: Hospice Bardo, Spaarne Gasthuis

• Informatieve trainingen: intervisie, informatieavond Adamas, therapeutenavond, rouw-

educatie en opfristrainingen

• Adamas training op maat: De Waarden van Adamas

Hieronder zijn enkele zaken uitgelicht:

Vingerafdruk van rouw

Tijdens deze avond leren de vrijwilligers aan de hand van rouwtaken welke kenmerken de 

verschillende rouwtaken hebben en hoe wij deze kunnen toepassen in gesprekken met na-

bestaanden. 

Teambuildingdag Keukenhof

De Keukenhof nodigde ons uit voor een kijkje achter de schermen. Directeur Bart Siemerink 

vertelde hoe het werkt achter de schermen bij de Keukenhof aan de hand van onze thema’s 

‘duidelijkheid’ en ‘bewust leven’. 

Training over de kernwaarden van Adamas

Sinds 2017 zijn wij actief aan de slag met onze kernwaarden (zie hoofdstuk 2). Al onze gast-

vrouwen en gastheren hebben deze training gevolgd, zodat zij de waarden kunnen beleven 

en toepassen. Naar de gasten toe, maar ook naar elkaar en de coördinatoren toe. 

Attentie voor de feestdagen

Tijdens de feestdagen ontvingen alle vrijwilligers met Sinterklaas een chocoladeletter met 

een gedicht en tijdens de kerst een tas met chocolaatjes, zoutjes en thee. 
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7. Spaarne Gasthuis en Adamas: strategische partners

Gastvrijheid is één van de kernwaarden van het oncologiecentrum Spaarne Gasthuis. Dage-

lijks dragen onze gastvrouwen en gastheren binnen het Spaarne Gasthuis hun steentje bij 

door er te zijn voor de gasten die zij ontmoeten in het ziekenhuis. Onze gastvrouwen en gast-

heren zijn acht dagdelen per week te vinden op de polikliniek Oncologie, waar we een vaste 

spreekkamer hebben. Structureel zijn twee vrijwilligers aanwezig die gasten op de dagbe-

handeling, in de wachtkamer van de polikliniek en in de wachtkamer van het AVL bezoeken. 

Wij bieden een luisterend oor, ondersteuning bij niet-medische vraagstukken en waar nodig 

denken we mee met gasten en hun naasten over welke weg te bewandelen. 

De medisch specialisten weten Adamas steeds beter te vinden. Als een gast erg emotioneel 

is, wordt alle ruimte gemaakt om deze te ondersteunen. Daarnaast bieden we ondersteuning 

bij praktische zaken als het begeleiden van een gast naar een medisch specialist, een onder-

zoek of de apotheek. We geven rondleidingen aan nieuwe gasten en laten hen de dagbehan-

deling zien, ter voorbereiding op de chemokuur. Gasten die slecht ter been zijn, brengen we 

in een rolstoel naar een andere afdeling. 

Deze buddyfunctie, die spontaan is ontstaan, is nu structureel opgenomen in ons diensten-

aanbod in het Spaarne Gasthuis. Wij ontwikkelden hierover een brochure voor alle zorgverle-

ners binnen het oncologiecentrum. Wij zijn gestart met de pilot buddyschap en gaan ervaren 

hoe dit zich ontwikkelt. Wij hebben inmiddels al ervaren dat wij ook worden gevraagd om 

naasten tot steun te zijn, ook voor hen zet kanker vaak ‘de wereld op zijn kop’.

Andere man/vrouwsamenstelling Spaarne Gasthuis
Waar we in het inloophuis in Nieuw-Vennep een groot verschil zien tussen het percentage 

vrouwelijke (75% volwassenen en 3% meisjes) en mannelijke (20% en 2% jongens) gasten, laten 

de cijfers in het Spaarne Gasthuis een ander beeld zien. Daar is 61% van de contactmomenten 

met een man en 39% met een vrouw.

Ontwikkeling aantal bezoeken per maand: Adamas Inloophuis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bezoeken 2017 bezoeken 2016
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Gezamenlijke activiteiten
Om de patiënten/gasten nog beter van dienst te zijn organiseren Adamas en het Spaarne 

Gasthuis samen bijeenkomsten en activiteiten:

Verwendagen 

In 2017 organiseerden wij gezamenlijk twee verwendagen voor patiënten van het ziekenhuis 

en gasten van het inloophuis die dat jaar de diagnose kanker hebben gekregen. In samenwer-

king met Stichting Vaarkracht werd een volledig verzorgde vaardag in de Rotterdamse haven 

aangeboden aan mensen met andere vormen van kanker dan borstkanker. Veel deelnemers 

waren mannen. 

Mensen met borstkanker boden wij een verwendag aan in het Inloophuis.. Een dag vol ver-

wennerij, ontvangst met koffie, thee en lekkers, creatieve en ontspannende activiteiten en een 

geweldig lunchbuffet. 

De verwendagen worden begeleid door Adamas vrijwilligers en medisch specialisten van het 

Spaarne Gasthuis. Het zijn dagen waarop mensen die vaak in een heftig proces zitten de kans 

krijgen om te ontspannen en lotgenoten te ontmoeten. Daarnaast verlagen de verwendagen 

de drempel voor mensen die nog niet eerder met het inloophuis in aanraking zijn geweest.

Rond de feestdagen vond een verwendag plaats in het Oncologiecentrum van het Spaarne 

Gasthuis. De poli Oncologie was in kerstsfeer versierd. Mensen die deze dag een poli-af-

spraak hadden, konden een massage krijgen, er was een kerstkoor en pianist aanwezig, er 

werd koek en zopie aangeboden en voor iedere bezoeker was er een leuke attentie. Dankbaar 

zijn wij dat wij tijdens dit soort dagen een extra beroep kunnen doen op onze vrijwilligers en 

het verschil kunnen maken voor mensen die met kanker te maken krijgen.

Beauty Inn

Tijdens de behandeling van kanker is het belangrijk om er goed en verzorgd uit te zien. Met 

de juiste make-up kunnen veranderingen van het uiterlijk anders geaccentueerd worden. Tij-

dens de maandelijkse Beauty Inn krijgen gasten advies en praktische tips. Ook maken we er 

een verwenmiddag van en is er gelegenheid voor lotgenotencontact. De ene maand wordt 

de Beauty Inn in het inloophuis gehouden, de andere maand in het Spaarne Gasthuis. 

Heart Pillow Project 

Ook in 2017 zijn ruim 500 ‘heart pillows’ aangeboden aan borstkankerpatiënten van het Spaar-

ne Gasthuis. Een heart pillow, een ontwerp van een Deense verpleegkundige, is een hartvor-

mig kussen dat zich prettig onder de oksel laat dragen en de klachten na een borstoperatie 

helpt verlichten. De heart pillows worden in het inloophuis gemaakt door onze gasten en 

overhandigd aan patiënten van het Spaarne Gasthuis. Ze worden zeer goed ontvangen. Het 

project is ook een mooie manier om het Adamas Inloophuis onder de aandacht te brengen.

Vrijwilligerstraining
Alle gastvrouwen en gastheren die namens Adamas in het Spaarne Gasthuis werken hebben 

de basistraining gevolgd en nemen deel aan het algemene programma voor deskundigheids-

bevordering. Maar omdat het werk in het ziekenhuis anders is dan in het inloophuis bieden we 

hen door het jaar heen extra themabijeenkomsten aan: 

Intervisiebijeenkomsten 

waarin vrijwilligers kennis delen en tips geven hoe met specifieke situaties om te gaan. Ook 

bieden deze bijeenkomsten de vrijwilligers de kans om collega’s die op andere dagen werken 

te ontmoeten. 
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Inspiratiesessie Gastvrijheid: ‘De Wow! van vandaag is de basis voor morgen’. 

Het Spaarne Gasthuis wil het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland zijn. Maar echt gast-

vrij zijn, hoe gaat dat in je dagelijks werk? En hoe kun je onze gasten een Wow!-moment 

bezorgen? Omdat het Spaarne Gasthuis vanaf 2017 echt werk wil maken van gastvrijheid 

hebben al onze gastvrouwen en gastheren een Puur Gastvrij-inspiratiesessie bijgewoond, 

georganiseerd door het Spaarne Gasthuis. 

De training ‘Schokbrekers in de communicatie’

Dagelijks komen wij in het ziekenhuis gasten tegen die slecht nieuws hebben gekregen of 

door andere situaties veel emoties moeten doorstaan. Deze training leert, met praktijkvoor-

beelden van de vrijwilligers, professionele strategieën om te communiceren met de gast en 

zijn of haar naasten. 

Training ‘Buddyschap’

Om de vrijwilligers goed voor te bereiden om mee de spreekkamer in te gaan, boden wij in 

samenwerking met LINKinZorg een training op maat aan. Centraal stond het bewustmaken 

van de rol en de plek van de vrijwilliger. Wat zijn do’s en don’ts, en ‘lichte’ medische aan kanker 

gerelateerde informatie.  

Training ‘on the job’. 

Patiënten en naasten delen dagelijks heftige ervaringen met de vrijwilligers. De coördinator 

heeft de taak om de vrijwilligers te ondersteunen, te begeleiden en een klankbord te bieden 

zodat zij de veerkracht in hun taak behouden. 
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8. Marketing en communicatie

Denken dat iedereen in de wijde omgeving of zelfs Haarlemmermeer het inloophuis kent is 

niet juist. We moeten blijven werken aan naamsbekendheid en merkinhoud om het huis ‘on top 

of mind’ te hebben wanneer mensen geconfronteerd worden met kanker en zij eventueel be-

hoefte hebben aan psychosociale ondersteuning. Niet alleen bij de inwoners in de regio, maar 

ook bij de formele zorg, de diverse zorginstanties en alle andere stakeholders. 

Daarnaast is het belangrijk vooroordelen en aannames te benoemen en uit te leggen. Vaak zijn 

mensen in de veronderstelling dat Adamas er enkel voor terminale patiënten is, dat er alleen 

maar gehuild wordt, of dat zij als naaste of nabestaande geen doelgroep zijn.

Het is belangrijk om via verschillende distributiekanalen de diverse doelgroepen te bereiken. 

Met een eenduidige boodschap en met content die de doelgroepen aanspreekt. 

Logo en huisstijl
10 jaar Adamas was een goed moment om het logo en huisstijl in een nieuw jasje te steken. 

Adamas staat voor diamant. Daarom staat de diamant centraal in het logo, in de tinten geel en 

blauw/groen. 14 februari 2017 werd de nieuwe huisstijl gelanceerd. 

De communicatieboodschap 
Onze missie, visie en de (kern)waarden zijn duidelijk en deze vertalen we steeds in onze com-

municatie. Daarnaast benoemen we vaker ‘dat praten over kanker bijna geen taboe meer is, 

maar wel als het gaat om externe hulp vragen’. Onze boodschap communiceren wij in tek-

sten, foto’s, filmpjes, verhalen, brochures en andere content.

 

Doelgroepen
Er zijn diverse doelgroepen waar verschillende distributiekanalen voor gebruikt worden: 

Iedereen woonachtig in de regio

Daarbij maken we geen onderscheid of mensen geconfronteerd zijn met kanker of niet. 

Distributiekanalen: sociale media, kranten, radio, regionale TV, Adamas website, presentaties 

(bij o.a. serviceclubs, kerkgenootschappen, vrouwenverenigingen) op locatie of bij Adamas, 

informatiemarkten, (sponsor) evenementen zoals ‘Samenloop voor Hoop’. 

Zorgverleners (verwijzers)

Iedereen die in de (in)formele zorg werkzaam is, waaronder (oncologie)verpleegkundigen,  

(huis)artsen, praktijkondersteuners, wijkzorgmedewerkers en fysiotherapeuten. 

Distributiekanalen: presentaties op locatie of bij Adamas, het neerleggen en versturen van 

folders en activiteitenkalenders, zorgnetwerken, de website, kranten, sociale media etc. 

Eind 2017 hebben we een grote zorgverlenerscampagne uitgerold. Iedere zorgverlener 

ontving een speciaal voor hen ontwikkelde brochure samen met algemene informatie van 

Adamas en strippenkaarten die zij als cadeautje aan hun patiënten kunnen geven. Begin 2018 

worden deze zorgverleners gebeld voor nadere kennismaking. 

 

(Potentiële) Vrienden van Adamas en overige stakeholders 

Haarlemmermeer en omliggende gemeenten kennen heel veel ondernemers. Voor Adamas 

een belangrijke doelgroep om enerzijds naamsbekendheid te generen onder hun werkne-

mers en anderzijds voor financiële ondersteuning.  

Distributiekanalen: netwerkbijeenkomsten, presentaties (onder meer bij serviceclubs, Rotary, 

Lions, ondernemersverenigingen), kwartaal nieuwsbrief extern, sociale media, kranten, een-

op-een-gesprekken en presentaties op locatie of bij Adamas. 
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Gasten en vrijwilligers 

De bestaande communicatie naar onze vrijwilligers en gasten blijft natuurlijk ook doorlopen. 

Zij ontvangen informatie via de nieuwsbrieven, direct mailing, website, activiteitenkalenders, 

sociale media, activiteitenposters, folders,

Distributiekanalen
Hieronder wordt een aantal distributiekanalen toegelicht

De website

In 2017 is de website vernieuwd. Minder tekst, meer foto’s en filmpjes, inclusief een online do-

natiemodule en actieplatform. De vernieuwde website wordt door alle doelgroepen positief 

beoordeeld. 

Sociale media 

We hebben flink ingezet op social media en zijn hierin ook goed gegroeid. Niet alleen met het 

aantal volgers, maar vooral door het delen van informatie door onze volgers. We gebruiken 

verschillende social media om de doelgroepen te bereiken: Facebook, LinkedIn, Twitter en 

Instagram en vergroten hiermee onze ‘social awareness’. 

Ook hier #durvenwijtevragen om bijvoorbeeld een laptop of andere producten in natura, dat 

ongelofelijk goed werkt. 

Media

Minimaal 1 keer per maand lukt het om in de regionale kranten en/of in een magazine gratis 

te publiceren. We kiezen bewust voor content over het huis (een activiteit, een vrijwilliger, of 

een gast aan het woord) en niet alleen maar voor berichten waarin een cheque wordt over-

handigd. Een mooie balans tussen inhoud voor Adamas en het uiten van dank naar donateurs. 

Begin 2017 was er in een speciale Adamas editie van HC nieuws met een oplage van 65.000. 

Dit zorgde voor veel naamsbekendheid, maar vooral ook merkinhoud. 

Samenloop voor Hoop

Zowel in Haarlemmermeer als Hillegom organiseerden vrijwilligers twee succesvolle ‘Sa-

menlopen voor Hoop’. We hadden een mooie plek tijdens beide events om de ereleden/

survivors extra te verwennen. Met een kop koffie, iets lekkers, een massage en natuurlijk een 

luisterend oor. 

Strippenkaart voor gratis activiteiten 

Om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met Adamas ontwikkelden 

we een strippenkaart. Hiermee kunnen potentiële gasten gratis deelnemen aan drie activitei-

ten. De strippenkaarten worden uitgedeeld in het Spaarne Gasthuis, in praktijken van zorgver-

leners in de regio en bij een eerste bezoek aan het inloophuis. Veel mensen moeten over een 

drempel heen voordat ze een inloophuis bezoeken. Niet alleen de eerste keer, maar soms ook 

de tweede keer. Dit cadeautje kan dan net het duwtje zijn dat mensen nodig hebben.
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9. Coördinatoren en bestuur

We blijven voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt niet alleen veel van de vrijwilligers, maar 

ook van het team coördinatoren. Naast de betaalde uren besteden zij veel vrijwilligersuren 

aan Adamas en bepalen zij samen met het bestuur het beleid. 

Het coördinatorenteam is een zelfsturend team. Dat vraagt om onderling vertrouwen, maar 

vraagt ook dat men zichzelf en de ander goed kent. Door intervisiesessies en een persoonlijke 

DISC-analyse heeft het coördinatorenteam een professionaliteits- en kwaliteitsslag gemaakt.

Dat dit extern ook opvalt, blijkt onder andere uit de erespeld van de gemeente Haarlemmer-

meer die José Kortekaas in 2017 ontving voor haar jarenlange bijdrage aan Inloophuis. 

Per 14 februari 2018 verlaat Anita Notenboom het Adamas Inloophuis als Coördinator Kinde-

ren en Jeugd. In december 2017 is Elvira Pronk aangesteld als haar opvolger.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Adamas Inloophuis bestaat per 31 december 2017 uit:

Voorzitter:   Arthur van Dijk 

Penningmeester:   Maurice Kempes 

Secretaris:   Heidy Peperkamp

Leden:    Corrie van Diemen

Adviseurs:   Ed Nieuwenhuizen en Annemieke Eigenhuis

Zij vormen ook het bestuur van Stichting Inloophuizen Integrale Zorg Nederland die de in-

komsten verwerft voor de Stichting Adamas Inloophuis. Het bestuur van het Adamas Inloop-

huis is onbezoldigd. 

Het bestuur en de coördinatoren overleggen regelmatig met elkaar. Zo houden ze elkaar op 

de hoogte van wat er speelt en denken na over de toekomst van Adamas in de oncologische 

zorgketen. 

Meerjarenbeleid
In 2015 is het meerjarenbeleid 2016-2018 geformuleerd. Dit geeft een duidelijke richting voor 

de komende jaren. De visie van ons meerjarenbeleid is: Maatschappelijk ondernemen met 

kwalitatieve groei.

Daarin zitten twee belangrijke elementen: 

1. Het zoveel mogelijk spreiden van onze inkomstenstroom, zodat wij niet teveel op één 

geldstroom blijven leunen. In een tijd als deze, waarin subsidies gekort worden en steeds 

meer organisaties afhankelijk zijn van giften, dwingt het ons om na te denken hoe we op 

een maatschappelijke manier nóg ondernemender kunnen zijn;

2. Kiezen voor kwalitatieve groei en niet voor kwantitatieve groei. Wij zullen ons de vraag 

blijven stellen hoe wij de kwaliteit kunnen waarborgen en waar nodig zelfs vergroten. 

Daaruit zijn in 2017 onder meer de volgende doelstellingen gerealiseerd:

• De implementatie van een nieuw registratiesysteem (via brancheorganisatie IPSO)

• De implementatie van een monitoringsprocedure van nieuwe gasten

• Uitbreiding naar twee gastvrouwen/gastheren per dagdeel in het Spaarne Gasthuis

• Betere samenwerking en vergroting merkinhoud bij formele zorgverleners

• Continuïteit van inkomsten gegeneerd voor tenminste 50% van lasten de komende twee 

jaar. 
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10. Financiën

Voor alle activiteiten van het Inloophuis is jaarlijks circa € 320.000,- nodig. De activiteiten 

worden gefinancierd met subsidies van diverse gemeenten, giften van particulieren en be-

drijfsleven, donaties, en diverse fondsen. Daarnaast ontvangen we van onze gasten een ge-

ringe vergoeding voor hun deelname aan activiteiten. In bijlage 2 een samenvatting van de 

jaarcijfers 2017.

Online donatiemodule en actieplatform
Simpelweg om donateurs vragen en bekendheid geven aan de online donatiemodule is 

minder succesvol dan gehoopt. De periodieke donaties (1% van onze totaal inkomen) zijn ont-

zettend belangrijk voor de continuïteit van inkomsten, maar komen helaas nog niet goed uit 

de verf. Eind 2017 zijn wij gestart met de ontwikkeling van de campagne ‘Week van het vrien-

delijk gebaar’. Deze gaat in februari 2018 live. We hopen hiermee meer periodieke donaties 

te genereren. 

Het online actieplatform, via www.geef.nl, werpt zijn vruchten af. Het is een leuke manier 

om geld in te zamelen via social media en aandacht te geven aan acties. De Mont Ventoux-

fietsers en de Braassemmerzwemmers haalden hierdoor meer geld op. 

Subsidies
Ook in 2017 ontvingen we subsidies van de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse en 

Teylingen.

Fondsen
Voor een aantal specifieke projecten hebben we in 2017 vermogensfondsen aangeschreven. 

Zo hebben we onze activiteiten en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers mede kunnen 

financieren dankzij bijdragen van Ars Donandi, Monuta Helpt, Stichting 1818, Stichting Kinder-

fonds Van Dusseldorp, Stichting Shalom, Zorg & Zekerheid,  Sanofi, Coöperatiefonds Rabo-

bank regio Schiphol, de Stichting Hulp na Onderzoek, het Dr. C.J. Vaillant Fonds, de Stichting 

Lopen Tegen Kanker, het Fonds Sluyterman van Loo, de Bavostichting, Zabawas, Fonds 1818, 

IPSO, J.C. Ruijgrok,  Roparun, Fundatie Van den Santheuvel/Sobbe, St. Weeshuis der Doops-

gezinden en de Janivo Stichting.

Giften en evenementen georganiseerd door derden
We prijzen ons zeer gelukkig dat zoveel particulieren, organisaties en bedrijven een donatie-

actie voor Adamas hebben opgezet. Een paar willen we graag uitlichten: 

• Ook dit jaar mocht de coördinator Marketing & Fondsenwerving weer in een door Lex-

point gedoneerde Volkswagen UP rijden en sponsort Shell Kalmthout de benzine.

• Voor het tiende jaar op rij zijn het Adamas Inloophuis en Hospice Bardo samen het goede 

doel van GIG Haarlemmermeer. Met hun donatie organiseren wij gemeenschappelijke 

verwen– en informatiedagen voor palliatieve gasten, naasten en nabestaanden. 

• 30 fietsers vanuit de fysiopraktijk Boot & Broersen fietsen de Mont Ventoux op. 

• Elsenga Installatietechniek nodigden hun relaties uit voor een sponsor golftoernooi.

• Rotary Hillegom-Lisse en de Soroptimisten Lisse-Bollenstreek organiseerden een In-

loopmarkt met wijnproeverij en een tennistoernooi.

• 29 zwemmers trotseerden de koudste 16 september ooit en zwommen het Braassem-

mermeer over.

• En alle mooie kleine initiatieven, zoals een donatie vragen voor een huwelijk, feest of uit-
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vaart, collectes vanuit de kerk, taarten bakken, handwerk verkopen op een markt of een 

Adamas knuffelolifant als onderdeel van een kerstpakket voor relaties. 

We zijn enorm dankbaar dat iedereen op zijn of haar eigen manier een bijdrage aan Adamas 

heeft geleverd. We willen dan ook graag een speciaal woord van dank richten aan de dona-

teurs die ons op reguliere basis ondersteunen. We zijn heel blij dat jullie je op deze wijze aan 

Adamas hebben gecommitteerd.

Adamas-sponsorevenementen 
Om zelf inkomsten te generen organiseert Adamas jaarlijks het benefiettennistoernooi in Hil-

legom en Lisse. Vanwege het slechte weer ging het toernooi in Hillegom niet door, maar 

gelukkig deden de sponsoren hier niet moeilijk over. Een recordbedrag van circa € 7.500,- is 

uiteindelijk opgehaald.

De eerste The Lock Up was een groot succes. 11 ondernemers lieten zich een dag opsluiten in 

het Adamas huis om zoveel mogelijk geld op te halen voor de komende twee jaar. Elk uur ging 

de toeter en kwamen de deelnemers naar de notaris om matches in te leveren. Tussendoor 

werden ze getrakteerd op een stoelmassage, gezonde lunch, een bonbonnetje of een mooi 

gedicht. De Rabobank kwam als verrassing langs met een cheque van € 25.000,- en was het 

tijd voor de eindscore. 400 matches leverde ruim € 247.000,- (€ 67.000,- in producten/dien-

sten en € 180.000,- geld) op. Sjef Maessen werd met bijdrage van ruim € 62.000 de Adamas 

Social Funder 2017. 

Bijlage 2 geeft een overzicht van de jaarcijfers 2017

Uitgaven
De uitgaven bedroegen in 2017 circa € 323.000,-. Dit betrof voornamelijk kosten van coördi-

natie van de activiteiten en de vrijwilligers (circa € 178.000,-). De afname van deze kosten ten 

opzichte van 2016 komt voornamelijk doordat er niet langer uitgaven plaatsvonden voor de 

vervanging van een zieke medewerker. De activiteitenkosten in 2017 zijn lager dan begroot. 

Een aantal activiteiten werd in natura gesponsord (niet in de begroting opgenomen) en in 

enkele gevallen gingen begrote activiteiten niet door.

De huisvestingskosten waren eveneens lager dan begroot. Dit komt onder meer door lagere 

kosten voor gas, water en elektra dankzij een milde winter, en het nagenoeg ontbreken van 

kosten voor de inrichting van het huis. Ook de overige kosten zijn lager dan begroot. Dit komt 

met name door lagere automatiseringskosten wegens de schenking van een aantal laptops 

(vanuit The Lock-Up), waarvan de kosten wel waren begroot. 

Op grond van de huidige stand van zaken heeft het bestuur van Stichting Adamas Inloophuis 

er vertrouwen in dat de structurele financiering van de activiteiten op de langere termijn mo-

gelijk is. Hierbij zijn de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, particulieren en bedrijven blijvend 

benodigd.   
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Bijlage 1: Instroom Adamas Inloophuis 2017
 

Instroom 2017 2016

Volwassenen die zelf ziek zijn (geweest) 3.360 3.453

Volwassenen als naasten 1.873 1.833

Kinderen die zelf ziek zijn (geweest) 48 39

Kinderen als naasten 368 303

Zorgverleners 324 560

Overig 724 581

Totale instroom 6.697 6.769

Aantal dagen geopend 213 221

Gemiddeld aantal bezoeken per dag 31 31

Activiteiten 2017 2016

Inloop 1.560 1.613

Bewegen en ontspannen 1.306 1.493

Creatief 788 903

Therapeutische (gespreks)groepen 544 580

Verwennen 537 594

Spreekuren 261 386

Informatiebijeenkomsten 237 262

Scholing 314 502

Evenementen 769 124

Kinderen en jeugd 381 312

Totaal activiteiten binnen het inloophuis 6.697 6.769

Totaal contactmomenten tijdens PR-/sponsoringactiviteiten 3.101 995
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Bijlage 2: Jaarcijfers Adamas Inloophuis 2017
Exploitatie-overzicht Adamas Inloophuis 2017

Inkomsten Realisatie 

2017

Begroot 

2017

Realisatie 

2016

Fondsen, giften en donaties 113.281 137.000 265.095

Subsidies gemeenten 23.677 22.620 18.620

Eigen bijdragen / huur therapeuten 21.406 20.000 21.606

Bijdragen Spaarne Gasthuis 17.500 17.500 16.500

Sponsorevenementen 147.441 137.500 9.081

Totaal inkomsten 323.305 334.620 330.902

Uitgaven

Organisatiekosten activiteiten 38.895 51.615 42.589

Coördinatiekosten (incl. vrijwilligers) 177.886 181.650 206.843

Huur inloophuis 49.153 50.000 48.570

Huisvestingskosten 19.244 20.650 17.997

Overige kosten 37.880 42.401 14.436

Totaal uitgaven 323.058 346.316 330.435

Saldo inkomsten en uitgaven 247 -11.696 467

     

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan het stichtingskapitaal. 

Balans per 31 december 2017 Adamas Inloophuis

Activa 31 december 2017 31 december 2016

Vorderingen 4.000 8.835

Liquide middelen 8.726 6.609

Totaal activa 12.726 15.444

Passiva

Stichtingskapitaal 2.467 2.220

Crediteuren en overige schulden 10.259 13.224

Totaal passiva 12.726 15.444
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