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1. JAARVERSLAG 2018 

 

1.1 ALGEMENE INFORMATIE 

 

Stichting Marikenhuis is opgericht op 18 september 2013 en is statutair gevestigd te Nijmegen. Gedurende 
het boekjaar 2018 werd het bestuur gevormd door: 

 Yvon ten Brummelhuis, voorzitter 

 Jochen Rengers, penningmeester 

 Monica Pop-Purceleanu, lid 

 Thijs Volkers, lid 
 
Tegelijkertijd in september 2013 is een ‘zusterstichting’ opgericht onder de naam Vrienden Van 
Marikenhuis. Er is periodiek contact tussen de beide Stichtingen waarbij de Stichting Vrienden Van 
Marikenhuis zich met name richt op het genereren van middelen ten behoeve van het Marikenhuis. 
 

1.2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 

 

De statutaire doelstelling van de stichting luidt: De stichting heeft als doel het ondersteunen van (ex-) 
kankerpatiënten en hun naasten bij het herstel van de kwaliteit van hun leven; het bieden van 
mogelijkheden tot ondersteuning en het functioneren als wegwijzer voor de hiervoor bedoelde doelgroep; 
het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime zin. 
 

1.3 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN 2018 

1.3.1  BELEIDSVISIE MARIKENHUIS NIJMEGEN E.O. 

 

Om alle gasten en (toekomstige) partners een helder en overzichtelijk beeld te geven van de Stichting 

Marikenhuis Nijmegen e.o., zijn de uitgangspunten van onze statuten in een overzichtelijke beleidsvisie 

nader uitgewerkt. De beleidsvisie vindt  u op de website van het Marikenhuis (www.marikenhuis.nl/over-

ons/missie-en-visie). Naast het verder inhoudelijk ontwikkelen van het inloophuis, zijn in het jaar 2018 

opnieuw stappen gezet om daadwerkelijk onderdeel te worden van het zorgnetwerk als Inloophuis Plus (zie 

1.3.6) om de empowerment van mensen met kanker te versterken. Er hebben wederom activiteiten met de 

ziekenhuizen, palliatieve zorg en nu ook welzijnsorganisaties plaatsgevonden. De psychosociale begeleiding 

van mensen geraakt door kanker wordt steeds meer als waardevol ervaren. Eind 2018 vond een landelijk 

onderzoek plaats naar de meerwaarde van de landelijke inloophuizen zoals het Marikenhuis. Het 

onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Sinzer, wees uit dat de  informele zorg bij kanker die IPSO-

inloophuizen bieden voor 96% van de bezoekers een positief effect heeft en dat 84% van de bezoekers 

vindt dat het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven heeft verhoogd.  

 

http://www.marikenhuis.nl/over-ons/missie-en-visie
http://www.marikenhuis.nl/over-ons/missie-en-visie
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Het bespreekbaar en aanvaardbaar maken van kanker in de maatschappij werd gestimuleerd door 

publicaties en bij activiteiten zoals de Marikenloop, de carnavalsmis, jubilea en een adventsactie. Hierbij 

was het Marikenhuis niet alleen het goede doel, maar werden op een laagdrempelige manier ook missie en 

visie van het Marikenhuis voor het voetlicht gebracht. 

 

2018 was het Marikenjaar in Nijmegen, met daarbij ook een rol voor het Marikenhuis.  

1.3.2 COMITE VAN AANBEVELING 

 

Voor een goede reflectie van en ondersteuning door de belangrijkste partners in onze omgeving is een 

Comité van Aanbeveling samengesteld. Daarin hebben bestuurders van overheid, ziekenhuizen, 

maatschappelijke instellingen en zorgverleners zitting. Op de website van het Marikenhuis  

http://www.marikenhuis.nl/over-ons/comite-van-aanbeveling vindt u de meest actuele samenstelling 

van het Comité van Aanbeveling. 

1.3.3 BEZOEKERSPROFIEL 

 

In het eerste drie en half jaar na de opening werden ruim 5200 gasten geregistreerd als bezoeker van het 

Marikenhuis. Zij kwamen binnenlopen voor een gesprek met een gastvrouw of gastheer (21%), bezochten 

een algemene activiteit of informatiebijeenkomst (26%) of deden mee aan een van de vele activiteiten 

(39%). Hoewel bij de gasten van het Marikenhuis de vrouwen, zoals verwacht, in de meerderheid zijn, is 

toch een op de vier bezoekers man. Bij het eerste bezoek aan het Marikenhuis worden allerlei gegevens 

geanonimiseerd vastgelegd. De registratie van de soort ziekte leert dat borstkanker de meest voorkomende 

aandoening is bij onze gasten (40%), ruim een kwart (27 %) heeft prostaat-, long- of darmkanker en 33% 

een andere vorm van kanker. Van hen die kanker hebben (gehad) is 37% is onder actieve behandeling bij 

een specialist, de rest staat onder controle of is uitbehandeld.  

 

http://www.marikenhuis.nl/over-ons/comite-van-aanbeveling
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En het zijn niet alleen de ouderen die het Marikenhuis weten te vinden: in 2018 was 24% van onze 

bezoekers jonger dan 40 jaar, 15% jonger dan 50 jaar, 23% tussen de 50 en 60 jaar, 23% tussen 60 en 70 en 

nog eens 15% was ouder dan 70. Het hoge percentage onder de 40 jaar wordt waarschijnlijk veroorzaakt 

door de acties in het kader van ‘Bewegen juist ook bij kanker’ in het jaar dat het Marikenhuis het goede 

doel was van de Marikenloop, Nederlands grootste hardloopwedstrijd voor vrouwen. De gemiddelde 

leeftijd onze gasten was 53 (mannen: 55; vrouwen 52). Opvallend, en passend bij de doelstelling van het 

Marikenhuis, is dat ook naasten gebruik maken van het Marikenhuis, een kwart van onze gasten is partner, 

kind, familielid of vriend(in).  

 

42% van de bezoekers kende het Marikenhuis via familie, vrienden, collega’s of bekenden, 20% kwam op 

het spoor van het Marikenhuis via de media (krant en H-a-H krant). 17 % via website of social media.  Een 

op de vijf gasten (21 %) kende het Marikenhuis via hun zorgverlener, specialist of huisarts. In 2017 was dat 

percentage nog slechts 15 %. Een verheugend signaal, de in loop van de tijd opgebouwde contacten met 

huisartsen en specialisten beginnen te werken. Maar er is op dit terrein nog winst te boeken.  

 

Het Marikenhuis krijgt steeds meer een regiofunctie: in 2018 kwam 46% van de bezoekers uit de regio 

rondom Nijmegen, 54% uit Nijmegen zelf. Eerder was dat 30 % (regio), resp. 70% (Nijmegen). 



 

8 JAARVERSLAG 2018 |  MARIKENHUIS 

 

 

1.3.4 ACTIVITEITEN 

 

Tijdens de openingstijden van het Marikenhuis is altijd een gastheer/-gastvrouw aanwezig om bezoekers te 

ontvangen voor een luisterend oor bij een kop koffie of thee. Daarnaast worden allerlei activiteiten 

georganiseerd voor kinderen, jongeren, jong volwassenen (18-35 jr), volwassenen en ouderen. Er zijn 

creatieve, expressieve, lichaamsgerichte en psychosociale activiteiten en activiteiten gericht op voeding en 

koken. Denk aan expressieve activiteiten als ‘Spelen met Klanken’, ‘Clownerie’ of interactief theater, aan 

lichaamsgerichte activiteiten als kennismaken met energetische therapie,  kennismaken met haptonomie, 

lessen Mindfulness en Yoga. Het creatieve aspect kwam aan bod in ons open atelier. Daarnaast waren er 

gratis inloopspreekuren (Werk & Kanker, Kinderen en kanker),  lotgenotenbijeenkomsten en nog veel meer. 

 

Naast Kidspower voor kinderen van de basisschoolleeftijd, is er een werkgroep bezig met het opstarten van 

een lotgenotengroep voor jongeren in de puberleeftijd, geen gemakkelijke opgave. Er zijn contacten met 

jeugdverpleegkundigen en middelbare scholen. 

De activiteiten, die werden georganiseerd voor de jong-volwassenen (AYA’s) waren een groot succes. Met 

goedbezochte AYA-bijeenkomsten, workshops en een eindejaarsborrel met pubquiz.  

De AYA-groep vindt het belangrijk om verbinding te leggen met de andere inloophuizen in deze regio met 

als doel samen activiteiten te organiseren.  

Naast de succesvolle lotgenotengroep voor mensen die zelf kanker hebben (gehad), is er ook een groep 

gestart voor nabestaanden. Deze groep komt 6 tot 8 keer bij elkaar om samen een weg te vinden in het 

verwerken van het verdriet en het weer verder doorgaan. 

Eind 2018 is ook een lotgenotengroep voor naasten ontstaan. In maart 2018 is gestart met het 

inloopspreekuur Werk & Kanker.  
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Een van de vrijwilligers heeft het HACCP-diploma gehaald. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points) is een veiligheidssysteem dat garant staat voor een veilige voedselketen. Het inloopspreekuur 

Voedingsadvies is een waardevolle aanvulling op het Koken met Gina. 

Er is  een vaste medewerker die het organiseren van exposities onder haar hoede heeft wat een 

kwaliteitsimpuls gegeven heeft. Er werden in 2018 vijf exposities georganiseerd in het Marikenhuis.  

Meerdere keren per jaar vindt er een coördinatorenoverleg plaats om gezamenlijk de invulling van 

activiteiten te bespreken. Daarbij kon worden voortgebouwd op succesvolle activiteiten uit voorgaande 

jaren.  

 

Bewegen juist ook bij kanker 

Zeer succesvol waren alle activiteiten die georganiseerd werden  in het kader van het eerder genoemde 

thema ‘Bewegen juist bij Kanker’, met het Marikenhuis als het goede doel van de Marikenloop, onder het 

motto ‘Marikenloop(t) voor het Marikenhuis’.  

Onze gasten, voor zover van toepassing, werden gestimuleerd om meer te gaan bewegen. Want niet alleen 

preventief, maar ook tijdens de behandeling én in het vervolgtraject is bewegen van wezenlijk belang. 

 

 
 

De start was op Wereldkankerdag, 4 februari 2018, met een druk bezochte bijenkomst waar dr. Ellen van 

Jaarsveld (Radboudumc) de rol en het belang van een goede leefstijl benadrukte , ook en met name voor 

mensen die kanker hebben (gehad). Een praktische toepassing daarbij is de ontwikkeling van een 

Radboudumc app 'Beter gezond', waarbij mensen (met kanker) in kleine stappen en in periodes van 30 

dagen werken aan verandering van leefstijl. Een van de te kiezen doelen is 'Meer bewegen'. Medewerkers 

van het Radboud Sportcentrum gaven op 4 februari middels individuele impedantiemetingen desgewenst  

inzicht in ieders fitheid.  
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In de daarop volgende maanden werden lezingen verzorgd met het zelfde thema als uitgangspunt. In  

februari sportarts Prashdant Komdeur (‘Kan je blijven hardlopen tijdens en na je behandeling voor 

kanker?”), in maart kwam prof Maria Hopman(Radboudumc) iets vertellen over de effecten van een actieve 

leefstijl op gezondheid, kwaliteit van leven, progressie van ziekten en ziektebeleving. Zij deed verslag van 

haar onderzoek, gericht op vrouwen die zijn of worden behandeld voor kanker.  

Angela Maas, landelijk bekende cardiologe, hield in april een boeiende lezing onder de titel ‘Cardiale 

inspanningsbelasting bij kanker: wat zijn de gevolgen van behandelingen voor kanker op de cardiale 

belastbaarheid bij inspanning’.  In mei verzorgde topatlete Miranda Boonstra een clinic gevolgd door een 

looptraining voor vrouwen met en zonder kanker.  

Meer dan 20 ervaringsdeskundigen konden, als voorbereiding op een eventuele deelname aan de  

Marikenloop 2018, tegen een geringe vergoeding onder begeleiding sporten bij de MyHealthclub. Een 

initiatief van fitnesclub MyHealthclub, samen met het Marikenhuis. 

 

Ook  in 2018 werd er een middag georganiseerd  over de kunst van het afscheid nemen, een informatieve 

bijeenkomst over de betekenisvolle invulling van de palliatieve fase onder de titel  Overleven in 

kwetsbaarheid en kracht, met een interview met een geestelijk verzorger uit het ziekenhuis en een SCEN-

arts.  

 

In december was er  een kerstviering en op Oudjaarsdag, 31 december, was er  een open huis, die was 

gekoppeld aan de oliebollenverkoop bij onze buren, scouting Jan van Hoof. Dat was voor velen weer een 

laagdrempelige mogelijkheid om kennis te maken met het Marikenhuis. 

 

In het verslagjaar zijn we gestart met een werkgroep Culturele Diversiteit, met vrijwilligers van het 

Marikenhuis en medewerkers van Bindkracht 10, een welzijnsorganisatie in Nijmegen die zich actief inzet 

voor mensen van niet westerse achtergrond (http://bindkracht10.nl/diversiteit/). Doel was  om ook bij 

hen bekendheid te geven aan de mogelijkheid van psychosociale begeleiding bij mensen die geraakt zijn 

door kanker. Zo hebben we bijeenkomsten gehad bij de Soedanese en Somalische gemeenschap.  

 

Naast de eerder genoemde lezingen in het kader van het thema Bewegen juist bij kanker zijn er in 2018 een 

aantal goed bezochte themabijeenkomsten geweest, verzorgd door specialisten en verpleegkundig 

specialisten van Radboudumc en CWZ, huisartsen en psychologen. Thema’s waren Tell your story, een 

schrijfworkshop; Angst na kanker;  De naasten van de patiënt met kanker; Voeding en kanker en Kwaliteit in 

de borstkankerzorg, wat is dat? Ook werd er een duurzaamheidscafé georganiseerd met als thema 

Overtollige medicijnen. 

 

Altijd gezellig (en functioneel) is de jaarlijkse grote tuinklusdag waarbij door onze vrijwilligers de tuin wordt 

opgeknapt, afgesloten met een hapje en drankje. 

 In het voorjaar werd bij de NL.doet dag door een dertigtal enthousiaste vrijwilligers van Marikenhuis en 

Rabobank het huis van buiten en binnen schoon gemaakt en ook daarbij werd de tuin stevig onder handen 

genomen.   

http://bindkracht10.nl/diversiteit/
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Voor een volledig overzicht van al onze actuele activiteiten gaat u naar 

http://marikenhuis.nl/actueel/activiteiten. 

1.3.5  VRIJWILLIGERSBELEID EN –WERVINGSPLAN 
 

Om het Marikenhuis als een inloophuis met zoveel activiteiten professioneel neer te kunnen zetten, zijn 

vele vrijwilligers nodig. Ze zijn het ‘goud’ van de organisatie. Onze vrijwilligers werken als gastheer/vrouw, 

als activiteitenbegeleider, als coördinator voor de activiteiten of dragen bij aan het beheer en onderhoud 

van het pand,  geven voorlichting over het Marikenhuis en verzorgen de interne en externe communicatie. 

Het werven van vrijwilligers blijkt geen grootse inspanning te kosten voor het bestuur.  Via goede mond-op-

mond-reclame, een heldere beleidsvisie en een adequate communicatie (website, regionale media, social 

media) melden de vrijwilligers zichzelf aan. 

 

Vanaf het begin is gekozen voor een professionele vrijwilligersorganisatie; alle vrijwilligers zijn geschoold 

voor de taken die ze binnen het Marikenhuis verrichten en doen dit van harte en intrinsiek gemotiveerd.  Er 

zijn geen betaalde krachten. Al bij de aanmelding en de daarop volgende selectiegesprekken blijkt hoeveel 

kwaliteiten de kandidaat-vrijwilligers hebben. Na het selectiegesprek volgt een gedegen meerdaagse 

training; daarna kunnen de vrijwilligers aan de slag binnen het Marikenhuis. Ook in 2018 hebben weer twee 

nieuwe groepen vrijwilligers de IPSO-basistraining gevolgd (groep 9 en 10). Voor alle vrijwilligers zijn er 

jaarlijks minimaal drie vervolgtrainingen. Eind 2018 waren er 79 getrainde vrijwilligers werkzaam in het 

Marikenhuis, van wie een kwart mannen. Op 6 november was er in het Marikenhuis een voorlichtingsavond 

voor de vrijwilligers over culturele diversiteit. 

 

http://marikenhuis.nl/actueel/activiteiten
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Helaas hebben we in 2018 ook afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers Sanne Verkerk en Luc Pop, 

overleden in juli, resp. november 2018. Net voor haar overlijden heeft Sanne nog een mooie expositie 

gehad in het Marikenhuis, met haar meest recente werk. 

 

Er zijn jaarlijkse voortgangsgesprekken gevoerd met alle vrijwilligers, met aandacht voor het functioneren 

van de vrijwilliger, maar ook voor haar of zijn welzijn, de organisatie, suggesties ter verbetering en ideeën 

voor  de toekomst. Het waren boeiende gesprekken. Er is een wisselende behoefte aan meer verbinding 

met andere vrijwilligers. De dankjewel avond voor vrijwilligers werd gewaardeerd. Aan de vervolgtrainingen 

doet niet iedereen mee, om wat voor reden dan ook. Het is verheugend om te constateren dat de nieuwe 

trainingsvorm aanslaat. Hierbij staat vooral de inhoud van het werken in het Marikenhuis centraal, en 

minder de organisatie van het werk. Er zijn exit-gesprekken gevoerd met vrijwilligers die om verschillende 

persoonlijke redenen besloten te stoppen met hun werkzaamheden in het Marikenhuis. 

 

Om de cohesie en inspraak binnen de groep vrijwilligers te bevorderen werden Meet & Greet-avonden 

georganiseerd. Aansluitend hierop heeft de werkgroep Verbinding in oktober een geslaagde eerste 

Marikeninloop georganiseerd.  Bijzonder was een pubquiz in het voorjaar waarbij op een speelse manier de 

kennis van de vrijwilligers, over elkaar en over het Marikenhuis,  werd getest.  
 

 
 

1.3.6 INBEDDING IN HET ZORGNETWERK 
 

Onze doelstelling is om als inloophuis een volwaardige en herkenbare rol te vervullen in de hele zorgketen. 

De ervaring is dat de sector zorg en welzijn in deze regio open staat voor een aanvulling die het 

Marikenhuis kan bieden op de reeds aanwezige zorg. Deze invulling heeft ook geresulteerd in het feit dat 

het Marikenhuis hoort bij de top-12 van de Nederlandse inloophuizen, de zogenaamde Inloophuizen-plus. 

 

De bekendheid van het Marikenhuis bij publiek en zorg- en welzijnsprofessionals is in 2018 weer zichtbaar 

toegenomen. Regelmatig kwam vanuit diverse organisaties het verzoek om gezamenlijk bijeenkomsten te 

organiseren.  
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In 2018 kwam een groot aantal huisartsgroepen (HAGRO’s) vergaderen in het Marikenhuis. De huisartsen 

kregen daarbij middels een film en een presentatie informatie over het Marikenhuis. 

Wederom rol in studieprogramma van Radboudumc  

 

Als vast onderdeel van het programma kwamen ook dit jaar ruim  120 tweedejaars studenten Geneeskunde 

en Gezondheidswetenschappen (Radboudumc)  op studiebezoek in het Marikenhuis.  In het kader van het 

onderwijsproject  Students meets Patiënts  werd een interactief programma verzorgd over empowerment 

van de mens met kanker en ervaringsdeskundigen vertelden hun verhaal. Ook huisartsen in opleiding (aios) 

hebben in het kader van hun opleiding het Marikenhuis bezocht. Ook daar maakte het verhaal van een 

ervaringsdeskundige grote indruk. 

 

In oktober 2018  heeft het Marikenhuis geparticipeerd in de Borstkankerdag van de HAN. 

Vanaf zijn oprichting  heeft het Marikenhuis nauwe contacten onderhouden met het Taborhuis en na diens 

overname met het Helling Downing Instituut (HDI). Zij verzorgt vanaf de start in 2015 het gratis 

psychologisch inloopspreekuur voor gasten van het Marikenhuis. Sinds 2018 huurt het HDI  ruimte in het 

Marikenhuis, ter vervanging van hun vaste plek in Groesbeek. Dat betekent een win-win situatie voor zowel 

gasten van het Marikenhuis als cliënten van het HDI.  

 

Vanuit de gemeente Beuningen hebben we een tweejarige subsidie ontvangen, wat resulteerde in een 

samenwerking tussen welzijnsorganisatie Perspectief uit Beuningen en het Marikenhuis. In 2019 zal gestart 

worden met gezamenlijke activiteiten.. 

Als vervolg op dat contact  hebben alle Welzijnsdirecteuren in deze regio een bezoek gebracht aan het 

Marikenhuis, wat resulteerde in een samenwerkingsverband met stichting Voormekaar uit Druten Wijchen. 

Het hieruit ontstane Marikencafé is een primeur voor de regio.  

 

Ook in 2018 heeft het Marikenhuis weer deelgenomen aan de speeddate van de STIPS, waarbij 

professionals kennis konden maken met het Marikenhuis. Een laagdrempelige manier om in contact te 

treden met Praktijkondersteuners (POH), Verpleegkundigen en andere (informele) zorgorganisaties. 

Daarnaast is het Marikenhuis vanaf haar start vertegenwoordigd in Netwerk Informele zorg en 

ondersteuning van Nijmegen.  

De gemeente Nijmegen heeft formeel de documenten ondertekend om Stad van Compassie te worden, 

Naast de 80 andere organisaties heeft het Marikenhuis zich actief verbonden met deze doelstelling.   

Het project Kunst van Samenleven van Stichting KUS heeft het goed samenleven gevierd in Nijmegen, met 

tentoonstellingen op meerdere plekken in de wijken Hatert en Meijhorst. Ook het Marikenhuis was daarbij 

aanwezig. 
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Er is gestart met de voorbereiding voor een werkconferentie, vijf jaar na de eerste werkconferentie eind 

2013. Thema: de rol die het Marikenhuis en de ervaringsdeskundige heeft in het zorgnetwerk. Dit zal verder 

uitgewerkt worden in 2019 in afstemming met IPSO en het project OOO (Regionale Ondersteuning 

Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg). Een landelijk project dat wordt uitgevoerd in opdracht 

van brancheorganisatie IPSO, met ondersteuning van het ministerie van VWS. Project OOO faciliteert 

verbeteringen die bijdragen aan passende regionale psychosociale oncologische zorg, waarbinnen de 

informele zorg een vanzelfsprekende positie inneemt. 

1.3.7  VOORLICHTING, COMMUNICATIE EN PR 

 
Voorlichting, duidelijke communicatie en adequate PR 

zijn speerpunten binnen een vrijwilligersorganisatie als 

het Marikenhuis.   

Het gebruik van social media (Facebook, Twitter en 

LinkedIn) is geïntensiveerd, met als resultaat meer dan 

350 volgers op Twitter en een massaal delen van onze 

berichten op Facebook. Er zijn vele artikelen over het 

Marikenhuis verschenen in diverse media 

(Gelderlander, de Brug en andere H-a-H bladen, en in 

vakbladen op het gebied van zorg- en welzijn). En ook 

in  2018 zijn duizenden Marikenhuis-brochures 

verspreid. Ook de informatieve  film over het Marikenhuis  'De kanker mag er zijn'  is veelvuldig ingezet ter 

promotie van het Marikenhuis. Het geeft een mooi beeld van ons inloophuis, bezien vanuit het perspectief 

van zowel gasten als  vrijwilligers. 

 

Alle hier genoemde uitingen hebben een herkenbare huisstijl  en samen dragen ze in hoge mate bij aan de 

regionale bekendheid van ons inloophuis. Ze leveren daarmee indirect het bewijs van het bestaansrecht 

van het Marikenhuis.  

Een specifiek aandachtspunt blijft een goede afstemming van onze plannen met diverse andere partners in 

het zorgveld.  In de communicatie naar buiten wordt de vanzelfsprekende samenwerking met deze 

partners sterk benadrukt. Partners zijn  bijvoorbeeld het Helen Downing Instituut, de beide regionale 

ziekenhuizen (CWZ en Radboudumc) en de regionale huisartsen (via Huisartsenkring Nijmegen e.o. van het 

LHV). 

 

Gedurende het hele jaar waren er publieksacties om mensen kennis te laten maken met het Marikenhuis 

en kanker bespreekbaar te maken.  

1.3.8 FINANCIËLE OPZET EN WERVING MIDDELEN 
 

Zonder financiële middelen is het niet mogelijk een inloophuis te realiseren. Via fondsenwerving (samen 

met de Stichting Vrienden Van Marikenhuis), subsidieaanvragen, acties en diverse kleinere en grotere 

activiteiten, is ook in de loop van 2018 geleidelijk aan voldoende budget gerealiseerd.  

Dit jaar werd er veel werk verzet door het sponsorclubje, een initiatief van een aantal vrijwilligers van het 

Marikenhuis.  Actief zijn ze betrokken bij de onderscheiden sponsoracties 

 

http://marikenhuis.nl/files/downloads/brochure2016_definitief.pdf
https://vimeo.com/225667363


 

15 JAARVERSLAG 2018 |  MARIKENHUIS 

 

Hieronder vindt u te hooi en te gras, en verre van volledig, een overzicht van acties met daarbij het 

Marikenhuis als goede doel: 

 Opbrengst Nijmeegse carnavalsmis 

 Adventactie Boskapel Nijmegen 

 Collecte  Oranjefonds  

 Acties rondom Marikenloop 

 Opbrengst Haringparty, georganiseerd door en voor de MKB Nijmegen 

 Sponsorloop bij Nijmeegse vierdaagse tbv Marikenhuis, plus collecte 

 Opbrengst bij Flowlands Festival, in het kader van Nijmegen Green Capital  

 Boekenverkoop Dekker van de Vegt 

 Statiegeldacties bij diverse supermarkten 

 Verkoop Keramiek bij tuincentrum Beuningen 

 Kerstactie ROC Nijmegen tbv Marikenhuis 

 

Een paar acties lichten we er voor u uit:  

 

Leden van Hardloopvereniging Beuningen (HVB) doneerden in aanloop naar Marikenloop via een 

sponsorloop € 830  aan het Marikenhuis. Initiatiefnemer was Ruud van Domburg, trainer bij HVB  

Beuningen en vrijwilliger bij het Marikenhuis. Op de dag van de Marikenloop (27 mei) was er een glazen 

Marikenhuis, gesponsord door Giesbers Bouw Wijchen. De hele dag werd er vanuit dit glazen huis 

uitgezonden door RN7, waarbij er veel aandacht was  voor het Marikenhuis. Er was ook een speciale PR-

tent waar vrijwilligers van het Marikenhuis de bezoekers van het Marikenloopfestival te woord stonden. En 

kapper Theo knipte met zijn collega’s de hele dag voor het goede doel, het Marikenhuis. Jammer genoeg 

was de regen spelbreker zodat de algehele opbrengst enigszins tegen viel. Toch mochten we € 7000,- in 

ontvangst nemen. Tijdens de Marikenloop werd de vernieuwde Marikenhuis-brochure gepresenteerd,  een 

productie van uitgeverij Quo Vadis en MediaMail, i.s.m het Marikenhuis. Naast 10.000 gratis brochures 

kreeg het Marikenhuis ook nog een cheque van € 500,--, als onderdeel van extra acquisitie door 

voornoemde bedrijven (Quo Vadis en MediaMail). 
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Tijdens de Vierdaagse waren er weer wandelaars die het Marikenhuis als goede doel gekozen hadden en 

samen met de collecte die gehouden werd, werd er weer een mooi bedrag binnen gehaald. 

Dit jaar waren we een van de goede doelen van de Haringparty. Met de verkoop van haringen werd maar 

liefst €11.000 euro opgehaald! Dank aan alle ondernemers die vaatjes haringen kochten. 

In 2018 werd Nijmegen verkozen tot  European Green Capital , de meest duurzame stad in Europa.  In dat 

kader werd in september  een groots sportevenement georganiseerd  bij de Spiegelwaal: Flowlands. Ook 

hier was het Marikenhuis het goede doel. Op een zonovergoten dag werden er allerlei waterspelen gedaan 

en kon men het Marikenhuis financieel ondersteunen. Zelfs een deel van de opbrengst van de ijsverkoop 

door het IJsboerke ging naar het Marikenhuis. 

 

De zichtbaarheid van het Marikenhuis is vergroot door het mooie informatiebord en de grote bannier van 

het Marikenhuis wat er voor zorgt dat iedere passant in een oogopslag kan zien wat het Marikenhuis is en 

welk een keur aan activiteiten de ontmoetingsplek verzorgt. Dit werd mogelijk gemaakt door een financiële  

bijdrage van het RABOfonds 

 

Tot slot: om op grote schaal fondsen te werven is er een Club van 52 in oprichting. Idee hierachter is dat 

bedrijven (of personen), gedurende een periode van minimaal drie jaar, één week per jaar het Marikenhuis 

‘adopteren’, zeg maar sponsoren. Hiermee zou dan het voortbestaan van het Marikenhuis structureel 

worden gewaarborgd.  
 

 

Ook in 2018 is het ons weer gelukt om voldoende middelen te verzamelen om de begroting dekkend te 

krijgen. Dit jaar merkten we dat onze naamsbekendheid ertoe leidde dat we  vaker het goede doel mochten 

zijn bij allerlei activiteiten en evenementen.  Middels een Plan van Aanpak  gaat het bestuur  van zowel de 

Stichting  Marikenhuis als van de Stichting Vrienden van Marikenhuis, nader onderzoeken hoe een 

duurzame structurele financieringsmix te realiseren voor een gezonde financiële structuur.   
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Voor 2018 en de jaren daarna is door het bestuur een begroting opgesteld.  Deze maakt samen met dit 

inhoudelijk jaarverslag onze verantwoording over 2018 compleet.  

1.3.9 BESTUUR  
 

De samenstelling van ons bestuur heeft, gezien de achtergrond en de netwerken die elk lid ter beschikking 

heeft, ons bijzonder goed geholpen in alle facetten van onze werkzaamheden. 
 

 

In 2019 zal er verder gezocht worden naar een bestuurssecretaris, die extra slagkracht genereert, 

maatschappelijk betrokkenheid stimuleert en zelfstandig externe contacten (gemeenten/maatschappelijke 

organisaties) bezoekt. Een combinatie van PR & Promotie Marikenhuis en werving middelen.                                                                                                              

In 2018 is er frequent formeel overleg geweest met het bestuur van de Stichting Vrienden Van 

Marikenhuis.  Daarbij is de ontwikkeling van het Marikenhuis en de afstemming ten aanzien van de 

financiële situatie van het Marikenhuis onderwerp van gesprek geweest. 
 

Het bestuur dankt alle vrijwilligers van het Marikenhuis voor alles wat ze hebben gedaan. Hun kwaliteiten 
en enthousiasme hebben het Marikenhuis gemaakt tot een (t)huis zijn voor allen die geraakt zijn door 
kanker! 
 

Nijmegen, 6 juni  2019 
 
 
 
 
 
w.g. 

  
 
 
 
w.g. 

Y.J.M. ten Brummelhuis  J. Rengers 
Voorzitter  penningmeester 
   
 
 
 
w.g. 

  
 
 
 
w.g. 

M. Pop-Purceleanu  M. Volkers 
Lid  Lid 
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2. JAARREKENING 2018 

 

2.1 BALANS 

 

Na voorgestelde resultaatverdeling 

 

ACTIVA 

   31-12-2018  31-12-2017 

Vaste activa      
Materiële vaste activa (1)  71.382  79.598 
      
Vlottende activa      
Debiteuren (2)  3.733  1.925 
Overige vorderingen en overlopende activa (3)  6.536  1.400 
Liquide middelen (4)  23.380  10.857 

   33.649  14.182 
      

   105.031  93.780 

 

PASSIVA 

   31-12-2018  31-12-2017 

Eigen vermogen      
Stichtingsvermogen (5)  26.871  15.171 
      
Langlopende schulden      
Investeringssubsidies (6)  69.415  76.845 
      

Kortlopende schulden      
Crediteuren (7)  8.331  1.374 
Overige schulden en overlopende passiva (8)  414  390 

   8.745  1.764 
      

   105.031  93.780 
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

   2018  2017 

 

BATEN 

Projectsubsidies (9)  3.500  7.290 
Giften   20.148  24.422 
Overige opbrengsten (10)  20.978  12.346 
      

      
   44.626  44.058 
Investeringssubsidies   7.430  7.430 

      
   52.056  51.488 

 

LASTEN 

Huisvestingskosten (11)  23.723  24.490 
Afschrijvingen (1)  8.217  8.217 
Kosten activiteiten (12)  2.575  3.731 
Kantoorkosten (13)  2.461  2.347 
Algemene kosten (14)  3.380  7.476 
      

      
   40.356  46.261 

 

Financiële baten en lasten   0  0 

 

Resultaat   11.700  5.227 
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2.3 TOELICHTING 

 

2.3.1 ALGEMEEN 

 
De activiteiten van Stichting Marikenhuis, statutair gevestigd te Nijmegen, bestaan voornamelijk uit het verlenen van 
psychosociale begeleiding aan mensen die direct dan wel indirect geraakt zijn door kanker. De stichting tracht haar 
doel onder meer te verwezenlijk door: 

- Het openstellen van het inloophuis als ontmoetingscentrum; 
- Het organiseren van (thema) activiteiten; 
- Het bieden van ondersteuning; 

 
De stichting is opgericht op 18 september 2013. 
 

2.3.2 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de relevante bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór 
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
 

2.3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 
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 moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 
en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen het per balansdatum bestede bedrag. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen 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 stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 
 
 
Langlopende schulden 
De onder deze post opgenomen investeringssubsidies worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde 
en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Zij worden gelijkmatig ten gunste van het resultaat gebracht op de post 
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afschrijvingen, gedurende dezelfde periode als waarin de materiële activa waarvoor de subsidies zijn ontvangen 
worden afgeschreven.  
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze 
worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

2.3.4 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 
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 vóór het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Baten 
De baten uit hoofde van exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het 
zelfde jaar als waarin de gesubsidieerde bestedingen zijn verantwoord, respectievelijk het exploitatietekort zich heeft 
voorgedaan. Opbrengsten uit hoofde van projectsubsidies worden tot de baten gerekend van het jaar waarin de 
toezegging is ontvangen, respectievelijk het jaar waarop de baten betrekking hebben. 
 
Lasten 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
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. 
 
Winstbelastingen 
Op grond van haar status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is de stichting vrijgesteld van de 
heffing van vennootschapsbelasting. 
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2.3.5 TOELICHTING OP DE BALANS 

 
(1) Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: 
 
  Inrichting  Inventaris  Bedrijfs-

middelen 
in 

uitvoering 

 Totaal 

         
Aanschafwaarde  84.311  13.738  0  98.049 
Cumulatieve afschrijvingen  -13.687  -4.764  0  -18.451 

Boekwaarde per 1 januari 2018  70.624  8.974  0  79.598 

         
Aanschaffingen  0  0  0  0 
Afschrijvingen  -5.908  -2.309  0  -8.217 

Mutaties  -5.908  -2.309  0  -8.217 

         
Aanschafwaarde  84.311  13.738  0  98.049 
Cumulatieve afschrijvingen  -19.595  -7.073  0  -26.668 

Boekwaarde per 31 december 2018  64.716  6.665  0  71.381 

 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

 Inrichting:   10 – 15 jaar 

 Inventaris:     5 – 10 jaar 

 Bedrijfsmiddelen in uitvoering:            0 jaar 
 
(2) Debiteuren 
Dit betreft met name de vorderingen uit hoofde van toegezegde maar nog niet ontvangen donaties en overige 
opbrengsten. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is in aftrek gebracht. 
 
(3) Overige vorderingen en overlopende activa 
De overige vorderingen en overlopende activa bevatten onder andere een waarborgsom aan de Gemeente Nijmegen 
inzake het pand Slotemaker de Bruïneweg 163 te Nijmegen, nog te ontvangen giften, alsmede de vooruitbetaalde 
huur januari 2019. 
 
(4) Liquide middelen 
  31-12-2018  31-12-2017 

     
Betaalrekening  20.548  10.043 
Spaarrekening  101  101 
Kas  2.731  713 

  23.380  10.857 

 
(5) Stichtingsvermogen 
  2018  2017 

     
Stand per begin boekjaar  15.171  9.944 
Resultaatverdeling boekjaar  10.700  5.227 

Stand per eind boekjaar  26.871  15.171 
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(6) Investeringssubsidies 
  2018  2017 

     
Stand per begin boekjaar  76.845  84.275 
Toezeggingen dit boekjaar  0  0 
Vrijval t.g.v. afschrijvingen  7.430  7.430 

Stand per eind boekjaar  69.415  76.845 

 
(7) Crediteuren 
Dit betreft met name nog aan Stichting Vrienden van Marikenhuis af te dragen gelden. 
 
(8) Overige schulden en overlopende passiva 
De overige schulden en overlopende passiva bevatten ultimo boekjaar met name nog te betalen bedragen inzake 
huisvestingskosten. 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Huurverplichtingen 
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Slotemaker de Bruïneweg te 
Nijmegen. De huurverplichting voor 2019 bedraagt EUR 19.302. 
 

2.3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
(9) Subsidies 
  2018  2017 

     
Oranjefonds  400  2.500 
Gemeente Wijchen  0  1.000 
KWF  0  2.950 
Overige  0  840 
Gemeente Beuningen  1.000  0 
Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen  2.100  0 
     

  3.500  7.290 
 
(10) Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten bestaan voor het grootste deel uit de opbrengsten van de activiteitengroepen en van het 
verhuren van ruimten ten behoeve van gelijksoortige activiteiten. 
 
(11) Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten betreffen hoofdzakelijk de huurpenningen voor het pand aan de Slotemaker de Bruïneweg te 
Nijmegen. 
 
(12) Kosten activiteiten 
De kosten activiteiten betreffen hoofdzakelijk verbruiks- en materiaalkosten. 
 
(13) Kantoorkosten 
De kantoorkosten betreffen voornamelijk ICT- en telefoniekosten. 
 
(14) Algemene kosten 
De algemene kosten betreffen voornamelijk PR kosten en verzekeringspremies. 
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Ondertekening van de jaarrekening 
De bestuurders verklaren zich, door middel van ondertekening, akkoord met de opgestelde balans per 31 
december 2018, met de staat van baten en lasten over het boekjaar van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 
en de toelichtingen daarop. 
 
Nijmegen, 6 juni 2019 
 
 
 
 
 
w.g. 

  
 
 
 
w.g. 

Y.J.M. ten Brummelhuis  J. Rengers 
voorzitter  penningmeester 
   
 
 
 
 
w.g. 

  
 
 
 
w.g. 

M. Pop-Purceleanu  M. Volkers 
lid  Lid 
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3. OVERIGE GEGEVENS 

 

3.1 STATUTAIRE REGELING BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

 
In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen betreffende de resultaatbestemming. 
 

3.2 VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2018 

 
Door het bestuur wordt voorgesteld om het behaalde resultaat van EUR 11.700 toe te voegen aan het 
stichtingsvermogen. 
 
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 

3.3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

 
Er hebben zich in het nieuwe boekjaar, tot de datum van opmaak van deze jaarrekening, geen 
gebeurtenissen voorgedaan die een ander licht werpen op de vermogens- en liquiditeitspositie van de 
stichting. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


