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 Voor wie leeft met kanker 
 

Het jaar waarin we een pand vinden…  

http://www.centrumcamino.nl/
mailto:info@centrumcamino.nl
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VOORWOORD 

Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting Camino. 

Mensen die met kanker worden geconfronteerd, zijn in bijna alle facetten van hun bestaan geschokt: het 

vertrouwen in zichzelf, in hun lichaam en in de wereld kan acuut helemaal verdwenen zijn. Het omgaan met 

deze tegenslag en het zoeken naar een nieuw levensevenwicht is meestal een proces van vallen en opstaan. 

Het vraagt een enorme kracht van deze mensen om de angst en ontreddering die op hen afkomen, geleidelijk 

beter te leren hanteren en de veranderingen die in hun leven opdoemen een plaats te leren geven. Mensen 

met kanker kunnen kracht ontlenen aan steun van anderen. Waardering, begrip, respect, warmte en praktische 

hulp van gezinsleden, vrienden, artsen, verpleegkundigen en lotgenoten. 

(Okko Brunklaus, Luisteren naar mensen met kanker, d.d. 1996) 

 

Agnes van der Aa heeft dit zelf ervaren en rond de zomer van 2013 het initiatief genomen om een centrum te 

realiseren voor mensen die leven met kanker1. Een plaats waar ruimte is voor ontmoeting, ontspanning en 

ondersteuning. Waar mensen die leven met kanker eenvoudig terecht kunnen zonder verwijzing. In dit 

jaarverslag kunt u kennisnemen van de hoofdpunten uit 2016. 

 

DE NAAM CAMINO 

Camino is het Spaanse woord voor weg. Namen van wegen beginnen vaak met het woord “Camino”. De 

pelgrimsroute naar Santiago de Compostella wordt zelfs verkort tot “Camino”. Ieder van ons heeft zijn/haar 

weg te gaan. Als je onderweg geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte, sta je voor de uitdaging 

je weg weer te hervinden. Camino staat symbool voor het (her)vinden van je eigen weg.  

 

VISIE 

Wij werken vanuit de visie ‘Door kanker bewust leven’. 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. 

Centrum Camino biedt mensen die leven met kanker en hun naasten 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 sluiten we zoveel mogelijk op aan. 

 

 

1 Wie leeft met kanker: wie zelf kanker heeft (gehad, naasten en nabestaanden) 
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MISSIE 

Als je Camino met een beter gevoel verlaat dan toen je binnen kwam, zijn we samen goed op weg. 

 

ORGANISATIE 

Vrijwilligers zijn het hart van Camino. Zij zetten zich onbezoldigd in. In 2016 heeft Camino 35 vrijwilligers die 

met elkaar alles doen wat gedaan moet worden. Sommige verbinden zich voor een aantal uren per week. 

Anderen zetten zich in voor een incidentele klussen of een project. Een aantal is bijvoorbeeld actief in een of 

meerdere werkgroepen, te weten: Evenementen, PR, Themabijeenkomsten en Activiteiten. Er zijn ook 

vrijwilligers die beschikbaar zijn voor incidentele klussen, bijvoorbeeld: mensen ophalen en weer thuisbrengen, 

de opmaak van de Nieuwsbrief verzorgen en dergelijke. De vrijwilligers die gastvrouw of gastheer zijn, hebben 

allemaal deelgenomen aan de basiscursus voor gastvrouwen en gastheren onder auspiciën van de IPSO. 

Ook het bestuur werkt onbezoldigd.  

Het bestuur bestaat uit: 

Arie Hubregtse  voorzitter 

Dineke Schrijver  penningmeester / secretaris 

Inge Overbeeke  bestuurslid 

ACTIVITEITEN 

 
In 2016 zijn de volgende activiteiten aangeboden: 
 

INLOOP   

Elke vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur locatie De Meidoorn 1a, Nieuwerkerk. 

Tijdens de Inloop kunnen lotgenoten contact hebben met elkaar, is er altijd een warm welkom en een 

luisterend oor. Wie daar zin in heeft of aan toe is, kan iets doen dat ontspant en zich goed laat combineren met 

“meerdere mensen in huis”.  En heb je zin om mee te lunchen, ook dat kan. 

 

OPEN ATELIER   

In de EVEN weken op dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur. 

Tijdens het Open Atelier kan je bezig zijn met je eigen proces op een ander niveau dan alleen verbaal. Met 

behulp van kleur en creatieve middelen wordt, onder deskundige leiding, een andere laag van beleving geraakt. 

 

MANDALA TEKENEN   

 
In april 2016 is de eerste kennismakingscursus Mandala tekenen gestart. Deze minicursus omvatte drie 
bijeenkomsten. In september is een tweede kennismakingscursus gegeven. Sindsdien is er elke laatste zaterdag 
van de maand Mandala tekenen. 
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ROUW - VERLIESVERWERKING 

In 2016 hebben we twee nabestaandengroep gehad. Deelnemers aan een nabestaandengroep komen 

meerdere keren bij elkaar, kunnen eigen ervaringen met elkaar delen/bespreken en ook worden de 

zogenaamde rouwtaken met elkaar verkend. Het aantal bijeenkomsten is uitgebreid naar 8 keer en een 

terugkomdag per groep. Vooral het met mensen zijn die iets soortgelijks meemaken wordt positief ervaren.  
 

YOGA 

Elke donderdag van 13.15 – 14.15 uur in het Yogahuis in Nieuwerkerk yogales. Na afloop praten we nog wat na 

onder het genot van een kopje thee.  

 

THEATER MAKEN OVER LEVEN MET KANKER  

Onder leiding van Tineke Boomsma. Zij heeft zelf borstkanker gehad en ook zelf meegedaan aan een project 

Theater maken over borstkanker. Tineke is een ervaren theaterdocente, verbonden aan het Rotterdams 

Centrum voor Theater.  Helaas waren er te weinig deelnemers om van start te gaan. 

 

VERPLEEGVAARDIGHEDEN VOOR MANTELZORGERS 

In samenwerking met een ervaren wijkverpleegkundige is een speciaal aanbod ontwikkeld voor mantelzorgers 

die kennis willen maken met handigheden en weetjes die de zorg thuis voor iemand die ziek is aanzienlijk kan 

verlichten.  

 

WANDELEN 

Sinds juni 2016 wordt er om de 14 dagen gewandeld. De meest enthousiaste deelnemers 

wandelen ook in de winter. Afstand en tempo wordt aangepast aan wat de deelnemers 

kunnen en willen. Soms gaan er daarom 2 groepjes. Een groepje dat wat verder en sneller 

gaat en een groepje dat wat minder snel en minder ver wil. Na afloop wordt er nog wat 

gedronken en nagepraat. 

 

THEMA BIJEENKOMSTEN 

In 2016 zijn vier themabijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen die 

relevant kunnen zijn voor mensen die leven met kanker.  

1. Rouwen in de tijd  

2. Vermoeidheid en kanker  

3. Hoe pak ik de (beweeg)draad weer op 

4. Jongeren en kanker 

 
Thema-avond vermoeidheid en kanker 
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WERELDKANKERDAG  

Voor derde keer heeft Camino aandacht besteed aan Wereldkankerdag. Met de 

zogenaamde doorgeefroos actie in de week voor Wereldkankerdag en een 

gevarieerd programma op Wereldkankerdag. 

DOORGEEFROOSACTIE 

Bij de doorgeefroosactie worden rozen uitgereikt aan mensen die leven met kanker 

met de intentie hen een hart onder de riem te steken. De roos staat symbool voor 

liefde, aandacht, respect en erkenning. De actie is gestart met de uitreiking van de 

eerste rozen aan burgemeester en wethouders. De roos wordt weer doorgegeven 

aan een ander tot hij terecht komt bij iemand die “leeft met kanker”. In 2016 hebben 

500 mensen een roos ontvangen, gesponsord door lokale ondernemers.  

 

WERELDKANKERDAG BELEEF JE SAMEN 

Onder dat motto is Camino de uitdaging aangegaan om op Wereldkankerdag een gevarieerd en super 

aantrekkelijk programma aan te bieden. Met twee doelstellingen: enerzijds: verwennen, genieten, mooie 

momenten beleven (ondanks de beperkingen waar je mee leeft) én anderzijds aandacht vragen voor “leven 

met kanker”. Het was fantastisch! We hebben mensen zien genieten van een superleuke sfeer, verrukkelijke 

High Tea, ontspannende massages, muzikale optredens, creatieve activiteiten, informatiestands en nog veel 

meer. Echt heel mooi om mee te maken dat zo veel mensen er blij van zijn geworden. En minsten even mooi: 

wat een overweldigende prestatie van meer dan 100 mensen die zich enthousiast en belangeloos hebben 

ingezet om dit mogelijk te maken. Hartstikke bedankt allemaal! 

 

DOELSTELLINGEN 2016 

Naast er zijn voor mensen die leven met kanker, waren de drie belangrijkste doelstellingen voor 2016: 

✓ Locatie vinden 

✓ Bekendheid in de regio Zuidplas vergroten en daarmee óók bereik doelgroep versterken 

✓ (Financiële) ondersteuning van bewoners Zuidplas uitbreiden 

LOCATIE 

 

Bij de start van Camino is besloten om “klein te beginnen”. In eerste instantie is 

dan ook mede gebruik gemaakt van locaties van derden. In de loop van 2016 was 

Camino al zo gegroeid dat inmiddels van 5 verschillende locaties gebruik gemaakt 

werd. Niet echt ideaal. Daarom zijn we ook heel blij dat we in 2016 een geschikte 

eigen plek hebben gevonden: Schoolstraat 11 in Nieuwerkerk ad IJssel. 

Tegelijkertijd begon het werk dat nodig is om het pand bruikbaar te maken: 

wijziging bestemmingsplan aanvragen, hoe rolstoeltoegankelijk te maken en zó te 

verbouwen dat het pand optimaal kan worden gebuikt, de inrichting voorbereiden, 

de financiering, en nog veel meer. In 2016 zijn we begonnen. In 2017 hopen we 

open te gaan.  

 

 

Schoolstraat 11 

Start doorgeefroosactie  
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BEKENDHEID VERGROTEN 

Hoe meer mensen weten van het bestaan van Camino, des te groter de kans dat mensen voor wie Camino 

bedoeld is ook bereikt worden. Om die reden heeft Camino de ambitie net zo bekend te worden in Zuidplas, 

Nesselande en Capelle als Heineken of Coca Cola. Een uitdaging voor alle medewerkers van Camino, maar ook 

voor alle mensen uit Zuidplas, Capelle ad IJssel en Nesselande: ken je mensen voor wie Camino van belang kan 

zijn, breng de mogelijkheden onder de aandacht. 

Met evenementen brengen we Camino onder meer onder de aandacht van de bewoners van de regio Zuidplas. 

Sommige evenementen zijn alleen georganiseerd voor mensen die leven met kanker.  Andere evenementen 

zijn ook gericht op het vinden van steun van mensen die actief iets voor Camino willen doen en/of ons 

financieel willen steunen. In 2016 hebben de volgende evenementen plaatsgevonden. 

 

CAMINO BIJ DE Z-UITMARKT 

Op 27 augustus 2016 heeft Camino een bijdrage geleverd aan de Z-

Uitmarkt met twee creatieve workshops. De Z-Uitmarkt is een jaarlijks 

terugkerend evenement, georganiseerd door Stichting Cultureel 

Netwerk Zuidplas (SCNZ). Op het Raadhuisplein in Nieuwerkerk aan den 

IJssel was er theater, dans, toneel, op 2 buitenpodia, diverse workshops, 

beeldende kunst en in het Gemeentehuis “luistermuziek”.  

 

OOGSTFEEST ZEVENHUIZEN  

Zaterdag 3 september was er weer Oogstfeest in Zevenhuizen. Camino was erbij met een 

kraam waar informatie over Camino gegeven werd en producten en loten te koop werden 

aangeboden, waarmee Camino financieel ondersteund kon worden. Dankzij de belangeloze 

bijdragen van sponsors waren er fantastische prijzen beschikbaar. 

 

 

CHARITY BRIDGE 

 

De tweede charity bridgedrive, georganiseerd door vrijwilligers van 

Camino, is gehouden in Zevenhuizen. 80 deelnemers hebben eraan 

deelgenomen. Dankzij sponsoring en de vrijwillige inzet van diverse 

mensen gaat de volledige opbrengst naar Camino. Arie Hubregtse, de 

voorzitter van stichting Camino, vertelde dat het geld besteed gaat worden 

aan de verbouwing van het nieuwe pand. Hij gaf ook een toelichting bij de 

verbouwingsplannen. Het was weer een geslaagde middag! 

 

 

 

Z-Uitmarkt  

Oogstfeest  

Winnaressen van de wisselbekker  
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CAMINO BEDANKT KLANTEN ALBERT HEIJN 

 

Veel klanten van Albert Heijn doneren het statiegeld van lege flessen aan 

Camino door het emballagebonnetje in de Camino te doen. In 2016 heeft 

dit een bedrag van € 2.557,65 opgebracht. Reden voor de “Camino 

Kerstman” om de klanten te bedanken.  

 

Andere acties in het kader van bekend maken zijn geweest: 

✓ Presentaties geven over Camino 

✓ Flyers en folders verspreid  

✓ Regelmatig gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter 

 

WIE HEBBEN WE BEREIKT IN 2016 

 
➢ Camino is 1620 keer bezocht in 2016  
➢ De Inloop is 50 keer open geweest en is door gemiddeld 6 personen bezocht: Circa de helft van de 

gasten maakt gebruik van de lunch. 
➢ Mandala tekenen heeft 12 keer plaatsgevonden; gemiddeld hebben 7 mensen hieraan mee gedaan. 
➢ Vanaf juni 2016 is om de veertien dagen gewandeld. Gemiddeld hebben hieraan 3 gasten 

deelgenomen. 
➢ Het Open Atelier is gemiddeld door 2 gasten bezocht. 
➢ We hebben twee Nabestaandengroepen gehad. Hieraan hebben 12 mensen deelgenomen. 
➢ Aan de yoga hebben gemiddeld 6 mensen deelgenomen. 
➢ De 4 thema-avonden zijn gemiddeld bezocht door 25 belangstellenden 
➢ Van de mogelijkheid dat Camino thuis komt is door 7 mensen gebruik gemaakt. 

 

FINANCIERING  

Camino is volledig afhankelijk van de financiële steun van derden. Voor de opstartfase is financiering gevonden 

bij het Oranjefonds en het Skanfonds, en subsidie verkregen van IPSO. Gemeente Zuidplas heeft een subsidie 

verstrekt voor de opleiding van gastvrouwen en gastheren. De steun vanuit de bewoners is gegroeid ten 

opzichte van 2015. Dat geldt ook voor het aantal producten dat Camino heeft ontvangen voor diverse 

evenementen. Op de website van Camino staan alle sponsors vermeld. De financiële steun door de bewoners 

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 

ondersteuning van bewoners te verkrijgen. Camino heeft de ANBI status, waardoor schenkingen/giften aan 

Camino belastingvrij plaats kunnen vinden.  

 

“Camino Kerstman” bedankt klanten A.H.  
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AMBITIES 2017 

Onze top drie doelstellingen voor 2017 zijn: 

✓ Verbouwing en inrichting van het pand: de financiering en de realisatie regelen 

✓ Organisatorische voorbereiding op uitbreiding openstelling en activiteitenaanbod 

✓ (Financiële) ondersteuning van bewoners Zuidplas, Nesselande en Capelle ad IJssel verder 

uitbreiden 

BEDANKT! 

We zijn best wel trots op wat er allemaal is gedaan en ook niet ontevreden over hoe ver we gekomen zijn. Dat 

heeft alleen maar gekund door de steun die we hebben gekregen. Steun van mensen die 

✓ Reageerden via Facebook, LinkedIn, Twitter, e-mail e.d.  

✓ Goederen hebben gegeven voor allerlei evenementen 

✓ Over Camino hebben gepraat met familie, vrienden en collega’s 

✓ Geld hebben gegeven 

✓ Zich hebben ingezet 

Bedankt! 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel, mei 2017 

 

Arie Hubregtse                   Inge Overbeeke                          Dineke Schrijver 
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BIJLAGE 1, FINANCIËLE VERANTWOORDING - JAARREKENING 

 

Jaarrekening Camino 2016 

Baten    Lasten    

Donaties en giften 40.697   Organisatiekosten    

Opbrengst evenementen 3.647   Algemeen 3.038   

Eigen bijdragen 887   Training 4.036   

Subsidies 3.956   Publiciteit 707   

Totaal 49.187   Totaal organisatie  7.781 

         

     Huisvesting/inrichting   

     Algemeen 2.909   

     Huur 12.859   

     Totaal  15.768 

         

     Kantoorkosten   966 

     Personeelskosten   517 

        

     Activiteiten algemeen 7.048  

     Infotheek   122   

     Totaal activiteiten      7.170 

        

     Afschrijvingen  1.288 

         

     Totaal  33.490 

Jaarresultaat: 15.697       
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BALANS 

 

Balans Camino per 31 december 2016 

         

Activa    Passiva    

Afschrijving (20%)  infotheek 158   Reserve    

Boekwaarde infotheek  466  Resultaat boekjaar  15.697 

         

Afschrijving (25%) keukengerei 191   Schulden  0  

Boekwaarde keukengerei  191     

        

Afschrijving  (33,33%)ICT 678   Fondsen/EV   60.011 

Boekwaarde ICT  1.121     

        

Afschrijving (25%) overig 261      

Boekwaarde overig  394      

 1288       

         

Voorraad hangers/colliers  117      

Voorraad activiteit. mat.  200      

Voorraad cadeaubonnen    30      

         

Liquide middelen  73.189      

        

Totaal activa   75.708    Totaal passiva   75.708 

       

  



12 

 

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

ALGEMEEN 

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 

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

LASTEN 

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

AFSCHRIJVINGEN 

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, 
op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop 
van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor 
zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.   

 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 
 
 
 
 

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. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING  

 

ALGEMEEN 

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 in natura ontvangen activa en 
passiva zijn gewaardeerd tegen de kostprijs. 
 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

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 
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. 
Afschrijvingspercentages: 
Inventaris   25% 

ICT    33,33% 

Infotheek   20% 

Overig    25% 

 

VOORRADEN 

Grond- en hulpstoffen 

Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-
opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 
beoordeling van de voorraden. De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde 
opgegeven door het Bestuur. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden van de materialen 
voor de activiteiten. 
 

VORDERINGEN 

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. 
Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 

LIQUIDE MIDDELEN 

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. 
 



14 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korten dan één jaar. Deze 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. 
 

(NIET) IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

De (niet) in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld tegen 
nominale waarde. 
 
 

(NIET) IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

 

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN EN BELANG RIJKE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN 

 

HUURVERPLICHTINGEN 

De Stichting Camino heeft per half september 2014 een huurcontract afgesloten met de 
Zellingen voor de huur van een ruimte in het Woonzorgcentrum De Meander, te 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Halverwege 2016 is de huurovereenkomst met de Meander 
beëindigd. De huurverplichting loopt voor onbepaalde tijd. In januari 2015 is daarnaast een 
contract afgesloten met de gemeente Zuidplas voor de huur van een ruimte in De Meidoorn. 
Incidenteel worden losse locaties gehuurd voor de nabestaande bijeenkomsten, yoga en 
thema-avonden. Per 1 augustus 2016 is het pand aan de Schoolstraat 11 gehuurd, wat na 
verbouwing en inrichting naar verwachting, per einde 2017 door Camino in gebruik zal 
worden genomen. Daarna zal het contract met de gemeente Zuidplas voor de Meidoorn 
worden beëindigd. 
 

FONDSEN 

In 2014 heeft Camino een bedrag van 11.250 euro vanuit een fonds ontvangen, bestemd 
voor de exploitatie van 2015 en verlengd tot halverwege 2017. Het bedrag is voor zover niet 
uitgeput, opgenomen in de liquide middelen. In 2015 is 15.000 euro vanuit een fonds 
ontvangen, bestemd voor de exploitatie van 2015/2016 en eveneens verlengd tot 
halverwege 2017. Dit bedrag is, voor zover niet uitgeput, opgenomen in de liquide middelen. 
Deze fondsen zullen in 2017 worden afgerekend. In 2016 is een subsidie voor training 
ontvangen van 3.956. De bedragen, ontvangen in 2016 zijn betrokken bij de opbrengsten.  
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