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Voorwoord 
Het jaar 2020 is voor Camino, net zoals voor alle inloophuizen, een jaar om snel te vergeten. Door de 

corona-epidemie is ons huis voornamelijk gesloten geweest. Dit heeft uiteraard een grote invloed 

gehad op de evenementen en activiteiten die Camino normaliter ontplooit. En belangrijker is de 

impact die het heeft gehad op onze gasten. Desondanks is door de tomeloze inzet van onze 

vrijwilligers het contact met onze gasten zo goed en kwaad als het ging behouden. Een telefoontje, 

kaartje of praatje aan de deur heeft ons er nog meer van bewust gemaakt dat Camino belangrijk is 

voor hen. 

Visie 
Wij werken vanuit de visie “Positieve gezondheidᶦ ”, een concept ontwikkeld door Machteld Huber. 

Toen onderzoeker Machteld Huber zelf met de ziekte werd geconfronteerd, merkte zij dat zij grote 

invloed had op haar eigen herstel. Dat bracht haar er in 2011 toe om het concept gezondheid nader 

te onderzoeken. Er waren toen al langer geluiden dat de definitie van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 te statisch en ambitieus zou zijn voor deze tijd. 

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met 

die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.  

Bij Camino staat de mens centraal, niet de ziekte. Je wordt naar behoefte ondersteund om –ondanks 

de beperkingen die de ziekte je mogelijk oplegt – je eigen kracht te (her)vinden, het leven te beleven 

en de verbondenheid met mensen om je heen te blijven ervaren. Wij ondersteunen mensen in iedere 

fase van het ziekte-, genezings- en acceptatieproces. De deuren van Centrum Camino staan 

nadrukkelijk óók open voor mensen van wie een dierbare ziek is (geweest) of is overleden. 

Missie 
Centrum Camino biedt mensen die leven met kanker, hun naasten en nabestaande psychosociale 

ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, informatie, lotgenotencontact, activiteiten, 

workshops en lezingen in een warme, huiselijke omgeving.  

Voor Centrum Camino is het uitgangspunt dat de behoefte van de gast centraal staat: daar gaan we 

actief naar op zoek en streven ernaar hen opnieuw hun weg te laten vinden.  

Organisatie 
Vrijwilligers zijn het hart van Camino. Zij, maar ook het bestuur, zetten zich onbezoldigd in.  

Eind 2020 telde Camino 41 vrijwilligers die met elkaar alles doen wat gedaan moet worden. 

Sommigen verbinden zich voor een aantal uren per week. Anderen zetten zich in voor incidentele 

klussen of een project. Een aantal is bijvoorbeeld actief in een of meerdere werkgroepen, te weten: 

Evenementen, PR, Themabijeenkomsten en Activiteiten. De vrijwilligers die gastvrouw of gastheer 

zijn, hebben allemaal deelgenomen aan de basiscursus voor gastvrouwen en gastheren onder 

auspiciën van IPSO.  

Sinds de reorganisatie in 2017 bestaat er tussen het bestuur en de vrijwilligers een coördinatie laag 

(vrijwilligers) en wordt door de coördinatoren en bestuursleden gewerkt met portefeuilles.  

De volgende portefeuilles worden onderscheiden: Vrijwilligers, Activiteiten, PR en Communicatie, 

Sponsoring, Evenementen en Zorg. 
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In 2020 bestond het bestuur uit: 
 
Arie Hubregtse   voorzitter 
Frank Lippens   secretaris 
Nico Demmendaal  penningmeester 
Inge Overbeeke   bestuurslid 
Engelien Geerdink-Officier bestuurslid 
 
In het najaar heeft Arie Hubregtse het bestuur te kennen gegeven te willen stoppen met het 
voorzitterschap. In december heeft het bestuur Eef Zondervan benoemd als nieuwe voorzitter. Het 
bestuur en vrijwilligers hechten  eraan de heer Hubregtse te danken voor zijn tomeloze inzet voor 
Camino. 
 
 

Overzicht 2020 
 

De activiteiten en evenementen in 2020 waren door de Corona-maatregelen zeer beperkt.  

Tot maart konden de diverse activiteiten doorgang vinden maar daarna moest het huis gedwongen 

dicht. 

Het enige evenement dat gelukkig nog wel kon plaats vinden was Werelkankerdag in februari.  Met 

een uitreiking van rozen aan Burgemeester en Wethouders. Daarnaast konden wij 75 gesponsorde 

rozen uitreiken aan gasten en vrijwilligers van Camino. Gedurende dag was er een aanbod van 

Massage’s, voetreflex en mindfullnes en doorlopende koffie/theetafel met gesponsorde 

lekkernijen.Ter afsluiting was er een optreden van het Camino zangkoor 

 

Andere evenementen zoals de gebruikelijke bridge-drive en Oogstfeest in Zevenhuizen moesten 

helaas worden afgelast. 

 

Tijdens de zomermaanden toen de besmettingscijfers lager waren, is er wel op beperkte schaal  

inloop geweest met maximaal 4 gasten en twee gastvrouwen en daarnaast schilderen.  

Na het wederom oplopen van de besmettingscijfers werden alle huis gerelateerde activiteiten 

gestopt. Wel waren er on-line activiteiten zoals zingen, mandala tekenen en wandelen.  

Het allerbelangrijkste -contact met onze gasten- werd zoveel mogelijk telefonisch gedaan met af en 

toe een bezoek aan de deur.    

 

 
Nieuwerkerk aan den IJssel, juni 2021 

 

Eef Zondervan                   Inge Overbeeke                Frank Lippens   
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Engelien Geerdink-Oficier              Nico Demmendaal    

 

 

 

Bijlage: Balans per 31december 2020 

 

Bijlage: 

Balans 31 december 2020 
  

  

   Omschrijving Activa Passiva 

Aanschaf interieur 87.999   

Afschrijving interieur 20%    52.799 

Regiobank rekening courant  14.705   

Regiobank spaarrekening  175.000   

Voorraad hangers / colliers  159   

Voorraad cadeaubonnen  70   

Voorraad activiteiten materiaal  200   

Eigen vermogen    237.846 

Resultaat 2020 (verlies) 12.512 
   290.645 290.645 

 

TOELICHTING OP DE BALANS 

ALGEMEEN  

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. 

 

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
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levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of 

vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.  

Er wordt afgeschreven vanaf het jaar van ingebruikneming. 

 

De nieuw aangeschafte inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar.  

 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen. 

 

 

Niet uit de balans blijkende verplichting: 

Na overleg heeft de Rotary het bedrag van de Santa-run aan ons overgemaakt, waarbij de afspraak is 

dat Camino ieder jaar verantwoording aflegt aan de Rotary van de bestedingen van het bedrag. 

Het nog te besteden bedrag aan studie/trainingen/cursussen bedraagt per einde jaar € 13.205,=. 

 

 

Verlies-en winstrekening 31 december 2020 

 

 LASTEN          Baten     

 
        

 
    

Organisatiekosten          5.403   Donaties en giften      19.336       

Algemeen              440           

Training           1.949      Opbrengst evenementen           488 

Publiciteit           1.452            

Personeelskosten           1.562     Eigen bijdragen activiteit        1.938 

Huisvesting/ inrichting          10.719               

Algemeen              902      Statiegeldbonnen van     

Huur           9.600       Supermarkten        2.460 

Inrichting              217            

Kantoorkosten              520    Ontvangen bankrente              66 

Activiteiten/ 
evenementen           2.558          

Activiteiten           2.052            

Evenementen              506            

Afschrijving interieur         17.600         

 
    

 
        

 Jaarresultaat          Saldo verlies      12.512 

Totaal     
 
    36.800          36.800 

 

 

TOELICHTING OP DE VERLIES- EN WINSTREKENING 2020 
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De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn verricht c.q. de prestaties zijn 

geleverd. 

 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis 

van de verwachte economische levensduur. 

 

 

 

 

 

 

Gebeurtenissen in dit boekjaar 

 
 

Ook Camino wordt door de corona-crisis in ons land ernstig getroffen doordat: 

 Overheidsmaatregelen ons dwongen ons huis medio maart te sluiten voor de gasten 

 Hierdoor zullen er een half jaar geen activiteiten plaatsvinden en dus geen inkomsten 

 Het KWF-evenement “samenloop voor hoop” in september niet doorgaat 

 Het Oogstfeest in Zevenhuizen in september niet doorgaat 

 De bridgedrive in november geen doorgang zal vinden 

 

Er is besloten om begin juni ons huis weer, met inachtneming van de RIVM-voorschriften, voor de 

gasten te openen voor alleen de inloop op 2 dagen in de week van 10.00 tot 12.00 uur en met  

maximaal 8 gasten. 

Na de zomervakantie hebben wij enige activiteiten weer voorzichtig opgestart, maar door het 

oplopende aantal corona-besmettingen heeft de overheid besloten om in oktober o.a. de 

inloophuizen weer te sluiten. 

 

 

Financiering  
 

Camino is volledig afhankelijk van de financiële steun van derden. Op de website van Camino staan 

alle sponsoren vermeld. De financiële steun door de inwoners van regio Zuidplas is 

verhoudingsgewijs nog te gering om “selfsupporting” te kunnen zijn. Het financiële beleid van 

Camino is erop gericht om - naast benutting van fondsen en subsidies - structureel meer financiële 
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ondersteuning van inwoners en bedrijven te verkrijgen. Camino heeft de ANBI status, waardoor 

schenkingen/giften aan Camino belastingvrij plaats kunnen vinden. Camino ontvangt geen financiële 

steun van de gemeente Zuidplas of andere overheidsinstellingen.  

 

Camino heeft de ANBI status, waardoor schenkingen/giften aan Camino belastingvrij plaats kunnen 

vinden.  De giften aan een ANBI gedaan door personen middels een meerjarige onderhandse 

schenkingsovereenkomst, zijn dan geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  

 

 


