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Voorwoord 
Voor u ligt het vijfde jaarverslag van Stichting Camino. Het jaar 2018 stond in het teken van het, na 

een lange periode van verbouwen, in gebruik nemen van ons nieuwe pand, het uitbreiden van de 

activiteiten en het professionaliseren van de vrijwilligersorganisatie. 

Het verbouwen en geschikt maken van het pand voor onze doelgroep is tot stand gekomen door 

steun van en samenwerking met diverse fondsen, sponsoren, regionale ondernemers en niet in het 

minst door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers.  

Wij zijn immens trots op het eindresultaat en nog belangrijker is dat onze gasten er zich welkom en 

thuis voelen en daar gaat het uiteindelijk om. Dat dit het geval is zien we aan de groei van het aantal 

gasten in 2018.  

In dit jaar hebben wij verdere stappen gezet in de professionalisering van de organisatie en 

vrijwilligers. Daarnaast biedt ons Zorgteam, bestaande uit onder andere professionele vrijwilligers, 

extra ondersteuning aan onze gasten indien nodig.   

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 2018 telde Camino 41 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. De vrijwilligers die gastvrouw of gastheer zijn, 

hebben allemaal deelgenomen aan de basiscursus voor gastvrouwen en gastheren onder auspiciën 

van IPSO. In 2018 zijn tevens herhalings- en verdiepingscursussen verzorgd door deze organisatie.  

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

Sponsoring, Evenementen en Ontwikkeling. 

Een belangrijke toevoeging aan onze diensten in 2018 is het “Zorgteam”. Dit wordt geleid door 

bestuurslid Engelien Geerdink-Officier, voormalig huisarts, en bestaat mede uit professionele 

vrijwilligers zoals een voormalig wijkverpleegkundige en psycholoog. Dit maakt het mogelijk, waar 

nodig, extra ondersteuning te geven aan onze gasten. Belangrijk te vermelden is dat wij nooit op de 

stoel van een behandelaar gaan zitten maar het zorgteam kan wel problematiek signaleren en verdere 

professionele hulp adviseren.    

 
In 2018 bestond het bestuur uit: 
Arie Hubregtse   voorzitter 
Frank Lippens   secretaris 
Nico Demmendaal  penningmeester 
Inge Overbeeke   bestuurslid 
Engelien Geerdink-Officier bestuurslid 
 
 

Hoogtepunten 2018 
De ingebruikname van ons nieuwe pand in maart 2018 en de officiële opening op 24 mei door de 

burgemeester van gemeente Zuidplas luidden een nieuwe fase voor Camino in.  

Niet alleen maakte het hebben van een vaste locatie het organiseren van onze activiteiten een stuk 

gemakkelijker, we konden ook het aantal en de soort activiteiten uitbreiden. We hebben geconstateerd 

dat de drempel om eens bij ons binnen te stappen lager is geworden. Door intensieve PR - en 

netwerkactiviteiten hebben we 51 nieuwe gasten mogen verwelkomen en is het aantal vrijwilligers in 

een jaar tijd gegroeid van 30 naar 41. 

Alhoewel Camino regelmatig donaties ontvangt van zowel particulieren als bedrijven waren er in 2018, 

los van de fondsen en sponsoren met betrekking tot de verbouwing van het pand, twee sponsoren die 

een geweldige bijdrage hebben geleverd. De plaatselijke Rotary organiseert ieder jaar een zogenaamde 

Santa-Run hetgeen door diverse sponsoren uit Nieuwerkerk a/d IJssel en omgeving wordt gesteund.  

In 2018 was Camino het goede doel en dit heeft geresulteerd in een fantastisch bedrag hetgeen besteed 

zal worden aan training door professionals van de Camino vrijwilligers. Golfclub Hitland in Nieuwerkerk 

a/d IJssel  organiseerde een golftoernooi waarvan de opbrengst ten goede kwam aan Camino.  Hiervan 

hebben wij een audio-visueel systeem aan kunnen leggen in ons pand.    

Activiteiten 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze activiteiten en de mate waarin daar gebruik van is 
gemaakt door onze gasten. 
 

Activiteit Aantal gasten Aantal deelnames 

Inloop  600 

Mindfulness 11  

Werken met speksteen 2  

Yoga  160 

Wandelen  50 

Nabestaanden 3  

Schilderen 3  

Koor  91 

Mandela tekenen  36 
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Evenementen  
THEMA-BIJEENKOMSTEN 

Themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor onze gasten maar ook voor andere geïnteresseerden.  

In 2018 zijn er vier themabijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen die relevant kunnen zijn 

voor mensen die leven met kanker, hun naasten of nabestaanden. 

• Brainstorm, dagboek met een hersentumor, door Joke Goudriaan 

• Werkkracht bij kanker, door Ragna van Hummel 

• Ontstaan en behandeling van kanker, door Prof Dr. Jan Hoeijmakers 

• Het gebruik van medicinale cannabis, door René Barends 

Deze bijeenkomsten zijn in ons eigen pand georganiseerd. Het aantal geïnteresseerden is, ten 

opzichte van voorgaande jaren, sterk toegenomen. Dit is mede te danken aan de toenemende 

naamsbekendheid van Camino en hoeveelheid publiciteit die aan deze themabijeenkomsten is 

gegeven.   

 

WERELDKANKERDAG 

Dit jaar heeft Camino wederom aandacht besteed aan Wereldkankerdag.  

Zoals andere jaren heeft het college van gemeente Zuidplas de eerste doorgeefroos in ontvangst 

genomen met het verzoek deze door te geven binnen de gemeente om op deze wijze aandacht te 

vragen voor Wereldkankerdag.  

In lijn met voorgaande jaren is er, in samenwerking met vrijwilligers, een dag vullend programma 

opgezet met uiteenlopende activiteiten zoals high-tea, massage, koren, informatiestands van 

verschillende organisaties gekoppeld aan het onderwerp kanker. 

Dit jaar mochten wij wederom kosteloos gebruik maken van de St. Joseph kerk in Nieuwerkerk aan 

den IJssel.  

Wij kijken terug op een geslaagde en enerverende dag waarbij ons inloophuis bij veel mensen onder 

de aandacht is gebracht.  

  

OOGSTFEEST ZEVENHUIZEN 
In september was er weer het jaarlijkse Oogstfeest in Zevenhuizen. Camino was erbij met een kraam 

waar informatie over Camino gegeven werd en loten te koop werden aangeboden, waarmee Camino 

financieel ondersteund kon worden. Dankzij de belangeloze bijdragen van sponsors waren er mooie 

prijzen beschikbaar.  

 

CHARITY BRIDGEDRIVE 

De vierde charity bridgedrive, georganiseerd door vrijwilligers van Camino, is in december 2018 

gehouden in Zevenhuizen. Dankzij sponsoring en de vrijwillige inzet van diverse mensen gaat de 

volledige opbrengst naar Camino.  

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 

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.  
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Nieuwerkerk aan den IJssel, juni 2019 

 

Arie Hubregtse                   Inge Overbeeke                Frank Lippens   

                   

 

Engelien Geerdink-Oficier              Nico Demmendaal 
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Balans 2018    

   

Omschrijving Activa Passiva 

aanschaf infotheek  1.097   

afschrijving infotheek 20%    1.097 

aanschaf ICT  2.035   

afschrijving ICT  33,33%    2.035 

aanschaf interieur  87.999   

afschrijving interieur 20%    17.599 

aanschaf overig  1.259   

afschrijving overig    1.259 

Regiobank rekening courant  14.813   

Regiobank spaarrekening  120.000   

voorraad hangers / colliers  159   

voorraad cadeaubonnen  70   

voorraad activiteiten materiaal  200   

eigen vermogen    137.351,00 

Vorderingen (kort lopend)  22.500   

Vorderingen (lang lopend)  18.500   

Resultaat 2018   109.291 

  268.632 268.632 

 

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

 

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. 

 

De nieuw aangeschafte inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar. De overige (oude) ICT, 

infotheek en “overige” hadden nog een geringe waarde en zijn geheel afgeschreven in 2018. 

 

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. 
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De kortlopende vorderingen betreffen de toegezegde bedragen van 2 fondsen voor de inrichting van 

het pand. De verantwoording is eind 2018 naar hen toegezonden en de bedragen zijn in januari op de 

bankrekening bijgeschreven. 

 

De langlopende vordering betreft de opbrengst van de door de Rotary georganiseerde Santa Run in 

december 2018. Het bedrag wordt door de Rotary geoormerkt en zelf beheerd. Camino kan tot het 

bedrag toekomstige kosten voor studie, trainingen, opleidingen en cursussen voor de vrijwilligers bij 

de Rotary declareren.    

Verlies-en winstrekening 2018 

                

LASTEN         Baten     

Organisatiekosten     
     
23.893    Donaties en giften   

        
201.918  

Algemeen   
        
5.462            

Training   
        
2.805      Opbrengst evenementen   

             
9.963  

Publiciteit   
           
229            

Advieskosten   
     
15.397      Eigen bijdragen   

             
5.510  

Huisvesting/ inrichting     
   
165.488    Subsidies/ fondsen   

        
116.616  

Algemeen   
       
1.672            

Huur   
        
9.600            

Inrichting   
     
21.952            

Verbouwing   
   
132.264            

Kantoorkosten     
        
2.150          

 
Activiteiten/ 
evenementen     

     
14.295          

Activiteiten   
        
8.033            

Evenementen   
        
6.262            

Afschrijvingen     
     
18.890          

Jaarresultaat     
   
109.291          

                

Totaal     334.007        
      
334.007  
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TOELICHTING OP DE VERLIES- EN WINSTREKENING 2018 

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. 

 

ALGEMENE OPMERKING 

Zo op het eerste gezicht lijkt het een fraai resultaat, maar het is niet alleen een “operationeel” 

resultaat. Het resultaat wordt hoofdzakelijk behaald door met name: 

• De bijdragen van fondsen voor de verbouwing en inrichting van het pand 

• Eenmalige opbrengsten van acties zoals Help Nederland Vooruit van de ING bank, het 

golftoernooi van Hitland en de Santa Run georganiseerd door de Rotary-club 

• Spontane giften van bedrijven die hebben meegewerkt aan de realisatie van het pand tijdens 

de opening van het pand in mei 2018 

• (Onderhandse) schenkingen en giften van donateurs. 

Voor het komende jaar wordt een licht negatief resultaat begroot. 

 

Camino is volledig afhankelijk van de financiële steun van derden omdat er nog geen subsidie van 

o.a. de gemeente wordt ontvangen. 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 structureel meer financiële ondersteuning van bedrijven en bewoners te 

verkrijgen.  

 

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 geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  


