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1. Inleiding

Voor je ligt het jaarverslag van het Adamas Inloophuis. In dit document nemen 
we je mee in hetgeen we in 2013 gedaan hebben. Een jaar dat volop in het teken 
stond van samenwerken en dat hebben we op vele vlakken gedaan.
Een prachtig voorbeeld van ‘Adamas Werkt Samen!’ is het project dat we gestart 
zijn met het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Na het afstemmen van weder-
zijdse verwachtingen en het organiseren van de praktische randvoorwaarden 
zijn de vrijwilligers van het Adamas Inloophuis sinds december 2013 aanwezig 
in het Oncologiecentrum van het ziekenhuis. Onder begeleiding van een pro-
fessionele coördinator van het Adamas Inloophuis zijn ze daar voor de eerste 
opvang en ondersteuning van mensen die het Oncologiecentrum bezoeken. Na 
de eerste weken zien we al dat de ontmoeting met een vrijwilliger van Adamas 
drempelverlagend werkt voor een bezoek aan het inloophuis in Nieuw-Vennep. 
Op die manier werken we samen met het ziekenhuis en onze gasten aan een 
optimale ondersteuning en begeleiding van mensen die geconfronteerd zijn 
met kanker.

Naast het project in het Spaarne Ziekenhuis hebben we ook de banden met col-
lega-organisaties, netwerken en sponsoren in de (wijde) regio aangehaald. Die 
ervaring heeft ons ook dit jaar geleerd dat Adamas niet alleen ingebed is in de 
regionale zorgketen voor mensen die te maken krijgen met kanker maar ook bij 
sponsoren en mensen in de omgeving enorm gewaardeerd wordt. Voor ons is 
het, mede naar aanleiding van alle consternatie afgelopen jaar ten aanzien van 
de transparantie over de besteding van gelden door goede doelen, belangrijk 
om je te laten zien wat we met het geld en de middelen doen die ons geschon-
ken worden. Het is belangrijk om je te laten zien op welke wijze we de ruim 
8.000 bezoeken die dit jaar hebben plaatsgevonden aan het inloophuis hebben 
ingevuld.
Daarom presenteren we je met trots dit jaarverslag dat je hopelijk met net zo-
veel enthousiasme zult lezen als wij het afgelopen jaar ervaren hebben.
Het team van coördinatoren, 

José Kortekaas 
Anita Notenboom 
Carla Rodenburg 
Nicky Westerhof

Nieuw-Vennep, maart 2014

Adamas is ervan overtuigd dat 
samenwerking de sleutel is tot 
een optimale ondersteuning en 
begeleiding van mensen met 
kanker en hun naasten.
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2. Over het Adamas Inloophuis

visie
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen met kanker 
een positief effect op hun algeheel welbevinden ondervinden van psychosoci-
ale ondersteuning. Naast de reguliere, vooral somatische gerichte zorg, hebben 
veel mensen met kanker en hun naasten behoefte aan aanvullende begeleiding.  
Zij ervaren daarbij dat het maken van bewuste keuzes, het in stand houden van 
communicatie met naasten en het bewust stilstaan bij de levensfase waarin zij 
zich bevinden erg belangrijk is. Daarom zijn we van mening dat de psychoso-
ciale ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten die daaraan be-
hoefte hebben in heel Nederland beschikbaar en op redelijke afstand bereik-
baar moet zijn.

missie
Het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep biedt mensen met kanker en hun 
naasten in een warme, huiselijke omgeving psychosociale ondersteuning in de 
vorm van een luisterend oor, informatievoorziening, lotgenotencontact, activi-
teiten en workshops. Daarnaast kan indien gewenst een therapeut aanbevolen 
worden. Voor Adamas 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. 
Uiteindelijk streven we er gezamenlijk naar dat onze gasten door kanker be-
wust leven.

voor wie?
Het Adamas Inloophuis is er voor volwassenen en kinderen die kanker hebben 
(gehad) maar heel nadrukkelijk ook voor hun naasten. En naasten is een breed 
begrip. Van familieleden tot de juf op school, vrienden, buren, werkgevers en 
hulpverleners; 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 goed welkom als iemand 
die midden in de behandeling zit of misschien twintig jaar geleden getroffen is 
door kanker. Onze gasten komen voornamelijk uit de regio Haarlemmermeer, 
Duin- en Bollenstreek, Kennemerland en Amstelland. Maar ook voor mensen 
hier buiten staan de deuren van het inloophuis vanzelfsprekend open.

In het Adamas Inloophuis staat 
de individuele behoefte van de 
gast centraal.
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3. Gasten

In 2013 hebben 7.656 bezoeken aan het Adamas Inloophuis plaatsgevonden. Dat 
is een verschil van 101 bezoeken ten opzichte van 2012 (7.757). Vanwege pri-
vacyredenen kunnen we niet aangeven om hoeveel unieke bezoekers het gaat 
maar kunnen we alleen vastleggen hoe vaak er iemand over de drempel komt, 
waar de gast vandaan komt en in welke hoedanigheid iemand het inloophuis 
bezoekt. Gemiddeld ontvangt Adamas 36 bezoeken per dag. Dat is, met vier da-
gen minder openstelling vanwege feestdagen, gelijk gebleven aan het gemid-
delde van 2012. In 2013 hebben 712 nieuwe gasten de weg naar het inloophuis 
weten te vinden.

We kunnen van de gasten die ons inloophuis bezoeken de herkomst wel regis-
treren. Op die manier weten we dat:
• 56% van onze gasten uit de Haarlemmermeer komt;
• 23% van onze gasten uit de Bollenstreek komt (Lisse, Lisserbroek, Hille-

gom, Teylingen);
• 21% van onze gasten komt uit de wijde regio om de Haarlemmermeer en de 

Bollenstreek heen. Je kunt daarbij denken aan woonplaatsen als Heemste-
de, Haarlem, Amstelveen en Aalsmeer;

• deze cijfers inmiddels gestabiliseerd zijn. Ze zijn namelijk nagenoeg gelijk 
aan de cijfers van 2012 en 2011.

In 2013 hebben we opnieuw gezien dat er meer vrouwen dan mannen over de 
drempel komen. In 2013 was 78% van onze gasten vrouw. Dat percentage ligt 
iets hoger dan 2012 toen 75% vrouw was. In totaal is 5% van onze gasten jonger 
dan 18 jaar. 

Naast de registratie van onze bezoeken in het inloophuis in Nieuw-Vennep 
houden we ook bij hoeveel contactmomenten we met mensen buiten het in-
loophuis hebben. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het geven van presen-
taties over Adamas maar ook aan evenementen die we buiten Adamas organi-
seren. Naast de 7.656 bezoeken in het in inloophuis hebben we op die manier 
nog 4.881 contactmomenten gerealiseerd. Dat is minder dan in 2012 dat verschil 
kunnen verklaren vanwege het feit dat we dat jaar de grote publieksactie ‘Mini-
manjaro’ hadden en ons vijfjarig jubileum hebben gevierd.

Een gedetailleerd schema van de instroom van onze gasten is opgenomen in 
bijlage 1.

In 2013 hebben 712 nieuwe gas-
ten de weg naar het inloophuis 
weten te vinden. 
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4. Aanbod

activiteiten
We hebben in 2013 het systeem om de balans in onze activiteiten te bepalen 
gehandhaafd. Dat doen we aan de hand van onderstaande pijlers:

1. Bewegen en ontspannen 
2. Creatief 
3. Therapeutische gespreksgroepen
4. Verwennen
5. Spreekuren
6. Informatiebijeenkomsten en voorziening
7. Scholing 
8. Evenementen
9. Kinderen

Door onze activiteiten op die manier in te delen kunnen we goed beoordelen of 
het aanbod evenwichtig is en op die manier zoveel mogelijk aan kan sluiten op 
de behoefte van onze gasten.

Wat hebben we verder ontwikkeld en doorgezet?
In 2013 hebben we driemaal per week een open atelier georganiseerd onder 
begeleiding van een creatief therapeut. We merken, al sinds de opening van 
ons inloophuis, dat er aan creatieve activiteiten een grote behoefte is. In totaal 
kwam  18,3% van onze gasten het afgelopen jaar voor een creatieve activiteit. 
We hebben daarom naast het open atelier op maandagochtend, donderdagoch-
tend en donderdagmiddag ook een groep die zich bezighoudt met pastelschil-
deren op dinsdagochtend. Ook organiseren we maandelijkse creatieve dag-
workshops met een goedverzorgde lunch. 

Drie populaire activiteiten op het gebied van bewegen en ontspannen zijn 
zwemmen, Tai Chi en yoga. Zwemmen is de enige activiteit die we (helaas…
haha) buiten ons inloophuis aanbieden. We maken daarbij gebruik van profes-
sionele begeleiding en het zwembad De Estafette in Nieuw-Vennep. De pilot die 
we gedraaid hebben met het aanbieden van extra yoga is enorm goed verlopen. 
Maar liefst 8,7% van onze gasten kwam in 2013 voor een yogales. Aangezien 
Adamas werkt en activiteiten aanbiedt op basis van de behoefte van onze gas-
ten, hebben we in samenwerking met fondsen onderzocht hoe we yoga structu-
reel aan kunnen blijven bieden.

Mensen die geconfronteerd worden met kanker, of ze nu zelf ziek zijn of het 
een naaste betreft, ervaren logischerwijs vaak veel stress. Het is daarom heel 
bijzonder dat we ons in 2013 ook weer mochten richten op het verwennen van 
onze gasten. Dat hebben we onder ander gedaan door het organiseren van ver-
wendagen waar in totaal 214 gasten gebruik van hebben gemaakt. Voor de ver-
wendagen werken we samen met het Spaarne Ziekenhuis en Hospice Bardo. 
We nodigen dan een specifieke doelgroep uit die we in huis ontvangen. We or-
ganiseren workshops en massages voor hen en er wordt gezorgd voor een uit-
gebreide lunch. Een mooie manier om mensen een fijne dag te bezorgen maar 
tevens voor veel mensen een eerste kennismaking met het Adamas Inloophuis 
(werkt drempelverlagend). Daarnaast ontmoeten mensen op zo’n dag mensen 
die in dezelfde situatie zitten als zij en het is voor veel mensen prettig om die 
ervaring met elkaar uit te wisselen. In 2013 hebben we zes verwendagen ge-
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organiseerd voor onder andere mensen in de palliatieve fase, nabestaanden, 
jonge vrouwen met borstkanker en mensen met alle vormen van kanker. Een 
andere vorm waarmee we zowel mensen die ziek zijn als hun naasten even 
kunnen laten ontspannen zijn de massages. In 2013 hebben negen masseurs 
met een eigen praktijk op vrijwillige basis 290 massages in ons inloophuis voor 
onze gasten gerealiseerd.

evenementen
We hebben in 2013 drie grote evenementen neergezet. Een daarvan was de Sa-
menLoop voor Hoop. Op 8 en 9 juni 2013 hebben maar liefst zeventig teams 24 
uur gewandeld om het leven te vieren, mensen met kanker in het zonnetje te 
zetten, mensen die er niet meer zijn te herdenken en geld in te zamelen voor 
KWF kankerbestrijding. Adamas was tijdens dit weekend verantwoordelijk 
voor de survivors, ook wel eregasten van SamenLoop voor Hoop genoemd. On-
der survivors verstaan we mensen die kanker hebben (gehad) maar nadrukke-
lijk ook hun naasten. Voor hen hebben we op het terrein een inloophuis op lo-
catie gebouwd waar we gedurende de 24 uur durende wandeltocht activiteiten 
hebben georganiseerd, met vrijwilligers die klaar stonden met een luisterend 
oor en een kopje koffie, een groot diner hebben verzorgd en massages hebben 
gegeven. Een heel bijzondere ervaring om te mogen doen en met maar liefst 120 
deelnemende survivors hebben we extra inhoud en diepgang aan het evene-
ment kunnen geven, onze gasten in het zonnetje kunnen zetten en mensen een 
laagdrempelige eerste kennismaking met Adamas kunnen bieden.
Met deze SamenLoop voor Hoop is een totaalbedrag van € 93.000,- opgehaald 
voor KWF Kankerbestrijding. Ondanks verzoeken van het bestuur van Samen-
Loop voor Hoop Hillegom-Lisse was dit gehele bedrag bestemd voor KWF Kan-
kerbestrijding en kreeg Adamas, als betrokken en organiserend inloophuis, 
geen deel van de opbrengst. Aangezien we als goed doel het geld ook hard no-
dig hebben, hebben we ons in de lobby bij KWF wel hard gemaakt voor lokale 
doelbesteding van een percentage van de opbrengst. Dat heeft er onder andere 
toe geleid dat vanaf 2014 de regeling in gegaan is dat inloophuizen die betrok-
ken zijn bij de organisatie van een SamenLoop voor Hoop 10% van de totaalop-
brengst krijgen met een maximum van €10.000,-

In 2013 is een nieuwe traditie geboren: het Adamas Tennistoernooi. Het initia-
tief voor dit toernooi ontstond zowel vanuit de Hillegomse Tennisclub als van-
uit Adamas omdat er ook binnen het inloophuis veel mensen zijn die tennissen. 
Op zondag 7 juli was het zo ver. Een stralend zonnige dag waarop maar liefst 
152 deelnemers de hele dag hebben getennist voor Adamas. De dag werd afge-
sloten met een lekkere en gezellige barbecue en een welverdiend koud drankje. 
Het tennistoernooi heeft €3.524,80 opgeleverd voor Adamas.

Op zondag 20 oktober hebben we het eerste lustrum van onze modeshow 
‘Stralend de Wereld in!’ beleefd. Twaalf modellen in alle leeftijden die allemaal 
borstkanker hebben (gehad) betreden dan de catwalk en laten zien dat je ook 
na een borstoperatie nog prachtige gekleed kunt gaan en écht kunt stralen! 
De presentatie van de modeshow was in handen van Manuela Kemp. Tijdens 
de ontvangst en in de pauze konden de ruim vierhonderd gasten, onder het 
genot van een kopje koffie en een prachtige (en lekkere!) cupcake, rondkijken 
op een informatiemarkt. De show duurde tweemaal drie kwartier. Van linge-
rie tot badmode en van de laatste wintermode tot échte galajurken: alles werd 
geshowd. Gastheer van de modeshow was ook dit jaar weer Claus Event Cen-
ter in Hoofddorp. De ballroom, met de prachtige wenteltrap die uitkomt op het 

Een nieuwe traditie: het Ada-
mas Tennistoernooi.
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podium, leent zich voor dit doel zo goed! Niet alleen de modellen hebben een 
waanzinnige ervaring gehad door mee te doen aan de show, ook hun naasten 
en andere gasten hebben een dag beleefd om nooit meer te vergeten!

Wat was er nieuw in 2013?
We hebben in 2013 ook een aantal nieuwe activiteiten en bijeenkomsten geor-
ganiseerd. Een voorbeeld daarvan is de workshop ‘Djembé’. Het ontgaat nie-
mand als die activiteit in huis is vanwege het geluid van alle trommels maar er 
is enorm positief op gereageerd. Het is een manier om je gedachten te verzetten 
en je even helemaal te kunnen laten gaan. We gaan met de organisatie van deze 
workshop dan ook door in 2014. 

Een andere activiteit waar door veel mensen gebruik van is gemaakt is de gla-
mourfotoshoot. Er komt dan een middag een fotograaf in huis die van onze gas-
ten prachtige foto’s maakt. De activiteit hebben we ‘Wow, ben ik dat?’ genoemd 
omdat we vaak zien dat mensen zo positief verrast zijn door het resultaat en 
zichzelf weer even zien stralen. Ook deze activiteit gaan we verder continueren 
in 2014.

In samenwerking met De Stal op De Kaag hebben we dit jaar lunches mogen 
organiseren voor mensen die kanker hebben. Sommigen van hen hadden geen 
lange levensverwachting meer en daarom hebben we ze in samenwerking met 
De Stal een middag in het zonnetje mogen zetten. Ze mochten twintig dierbare 
familieleden en vrienden uitnodigen voor een speciale lunch die omlijst werd 
met een mooie gezamenlijke creatieve activiteit. Daarnaast zijn de lunches op 
beeld vastgelegd en is daarvan na afloop een mooi fotoboek gemaakt. Een heel 
dierbare herinnering voor velen en mooi dat we onze gasten op deze manier 
in het zonnetje mogen zetten. Het goede nieuws is dat we dat in 2014 kunnen 
continueren.

professionals
In sommige gevallen kan het voorkomen dat onze gasten meer nodig heb-
ben dan de activiteiten en het luisterend oor van onze vrijwilligers. In overleg 
kunnen we dan samen onderzoeken of professionele hulp nodig en gewenst 
is. In dat geval hebben we een aantal therapeuten die aan Adamas verbonden 
zijn en die we snel kunnen bereiken. Zij doen veel gesprekken met gasten in 
het Adamas Inloophuis wat voor gasten het bijkomend voordeel heeft dat, 
naast alle kennis die deze therapeuten hebben op oncologisch gebied, ze niet 
opnieuw naar een onbekende plek hoeven te gaan. Voor en na het gesprek is 
er ruimte om even met een vrijwilliger te zitten en dat geeft veel gasten een 
prettig gevoel. 
In 2013 hebben 219 gesprekken / behandeling door therapeuten plaatsgevon-
den in Adamas binnen de volgende disciplines:

• Psycholoog
• Psychosomatische oncologiefysiotherapie
• Integratieve kinder- en jeugdtherapie
• Oedeemtherapie
• Lichaamsgerichte traumatherapie
• EMDR
• Hartcoherentietraining

Nieuw in 2013: de workshop 
djembé spelen.
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We hebben de afgelopen jaren gezien dat op het moment dat iemand gecon-
fronteerd wordt met kanker dat ook een enorme impact heeft op de relatie met 
zijn of haar partner. Zeker als iemand niet meer beter wordt, is het soms lastig 
om daar als koppel mee om te gaan en de verbinding met elkaar te vinden (en 
te houden). Daarom hebben we in 2013 een coach aangetrokken die mensen bij 
deze vraagstukken kan begeleiden en adviseren. Het afgelopen jaar heeft zij 45 
gesprekken gevoerd met gasten en/of hun naasten.

Sinds 2013 kunnen koppels te-
recht voor relationele coaching 
bij kanker.
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5. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen

In 2013 hebben we onze activiteiten voor kinderen, jongeren en jongvolwasse-
nen als volgt ingedeeld:

• 4-12 jaar  KidsClub, 1e en 3e woensdagmiddag van de maand
• 12-16 jaar ChillClub, 2e en 4e donderdagavond van de maand
• 16-20 jaar Chill+, 1e dinsdagavond van de maand
• 20-35 jaar Jongvolwassenen, 3e dinsdagavond van de maand

Als een ouder kanker heeft of iemand anders uit de familie en/of omgeving dan 
kunnen kinderen daar, logischerwijs, aardig over in zitten. Zeker als die per-
soon niet meer beter wordt en komt te overlijden. Veel kinderen en jongeren 
zijn verdrietig, bang, boos of voelen zich alleen. Sommige kinderen maken zich 
zorgen om de toekomst en andere kinderen halen hun schouders op en zien 
wel weer. We krijgen vaak terug dat ze, jong en oud, aansluiting missen binnen 
hun schoolklas. Vriendjes en vriendinnetjes weten (gelukkig!) vaak niet hoe het 
voelt om een zieke ouder te hebben of zelfs een ouder te verliezen op jonge 
leeftijd. Bij Adamas vinden deze kinderen, en kinderen die zelf ziek zijn (ge-
weest), elkaar en ondervinden daarom veel steun aan elkaar. Adamas is voor 
hen een veilige plek in een periode waarin ze erg kwetsbaar zijn.

In 2013 hebben 181 bezoeken aan de KidsClub plaatsgevonden en 206 bezoeken 
aan de ChillClub (inclusief Chill+). Naast de bezoeken aan het huis hebben we 
ook de leerkrachten van scholen in de regio bijgestaan als daaraan behoefte 
was. We hebben een school in Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Leiden bezocht 
omdat kinderen daar te maken hadden met kanker. Daarnaast hebben we een 
mooie actie gedaan met de brugklassen van het Fioretti College uit Hillegom en 
Lisse. De opbrengst van hun Franciscusdag, een dag waarop ze allerlei activi-
teiten doen om sponsorgeld op te halen voor een goed doel, was voor het Ada-
mas Inloophuis bestemd. We zijn alle brugklassen, in totaal zeshonderd nieuwe 
leerlingen, af geweest om ze te vertellen over Adamas. De actie heeft een prach-
tig bedrag opgeleverd voor Adamas waar we enorm blij mee zijn!

kidsclub
De eerste en derde woensdagmiddag van de maand ontvangen we bij Adamas 
de kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit jaar hebben we voor hen weer een 
mooi gevarieerd programma aan kunnen bieden met activiteiten zoals vilten, 
boetseren, het maken van dromenvangers en ‘lieve-woorden-doosjes’. We vin-
den het belangrijk dat de kinderen bij Adamas een fijne tijd hebben en even 
kunnen ontspannen. Tegelijkertijd streven we er ook naar om een activiteit te 
bedenken die ze kan ondersteunen in de moeilijke tijd waar de kinderen door-
heen gaan. Het is als volwassene vaak ontroerend om te zien hoe de kinderen 
met elkaar omgaan. Zo openhartig delen ze hun thuissituatie met elkaar en we-
ten elkaar ook te vinden. Juist die aansluiting missen ze in het dagelijks leven 
bij vriendjes, vriendinnetjes en klasgenootjes.
In 2013 hebben we tevens een start gemaakt om met de kinderen hun eigen 
boek te maken. In het kader daarvan hebben we ook een aantal activiteiten 
georganiseerd die daaraan gekoppeld waren zoals het leren maken van foto’s. 
Verder zijn alle kinderen uitgenodigd om op papier te zetten wat ze graag wil-
len delen en de eerste bijdragen daarvoor zijn binnen gekomen. We gaan daar 
in 2014 mee verder.
Een mooie bijkomstigheid van de KidsClub is dat we in 2013 gezien hebben dat 

Adamas is voor kinderen en 
jongeren een veilige plek in 
kwetsbare een periode.
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steeds meer ouders in het inloophuis blijven als hun kinderen bij de kindervrij-
willigers zijn. Zij vinden ook veel (h)erkenning bij elkaar en dat is een waarde-
volle groep geworden. In 2013 hebben op die manier 187 bezoeken van ouders 
plaatsgevonden.

chillclub
Voor de oudere kinderen van Adamas is het niet altijd nodig om een activiteit 
te organiseren. Zij hebben inmiddels een leeftijd dat ze het ook fijn vinden om 
met elkaar te ‘chillen’ en met elkaar te delen wat ze bezighoudt. We hebben 
dankzij verschillende bijdragen de spellenkast kunnen aanvullen waar op dit 
soort avonden ook altijd gebruik van gemaakt wordt. Het doorbrengen van tijd 
met andere jongeren die snappen waar je doorheen gaat is van onschatbare 
waarde. We hebben de Chillers, net als de kinderen van de KidsClub, ook uitge-
nodigd om een bijdrage te leveren aan het Adamas Boek.

chill+
Niet ieder kind van zestien is op hetzelfde ontwikkelingsniveau en we zagen 
dat een aantal kinderen zich niet meer op hun plaats voelden bij de ChillClub op 
de donderdagavond. Daarom hebben we in 2013 Chill+ bijeenkomsten georga-
niseerd voor kinderen vanaf een jaar of zestien, zeventien. Tijdens die avonden 
gaan de kinderen voornamelijk met elkaar in gesprek over wat hen bezighoudt. 
We creëren op die manier voor hen een veilige plek waar ze met leeftijdsge-
noten kunnen bespreken wat hen op jonge leeftijd allemaal overkomt en dat 
maakt dat ook veel oudere kinderen zich met deze groep bij Adamas op hun 
plek (blijven) voelen.

jongvolwassenen
Mede dankzij de financiële ondersteuning van het VSB Fonds zijn we na de 
brainstorm in 2012 gestart met de maandelijkse bijeenkomsten voor jongvol-
wassenen bij Adamas. Aanvankelijk was de drempel voor veel jongvolwasse-
nen te hoog om binnen te komen. Mede dankzij veel persoonlijk contact, het 
goed voorlichten van de vrijwilligers, aandacht te genereren in de media en 
mensen die het elkaar vertellen zagen we in 2013 steeds meer jongvolwasse-
nen naar de bijeenkomsten komen. Voor ons, als organisatoren, natuurlijk een 
prachtige ontwikkeling en fantastisch om te zien dat het werkt en dat er zoveel 
jonge mensen gebruik van kunnen maken.
We hebben een aantal mooie activiteiten kunnen organiseren op de maande-
lijkse dinsdagavond. Voorbeelden daarvan zijn een yoga-/massage-avond, een 
parfumproeverij, verschillende creatieve activiteiten, een schrijfworkshop, een 
fotoshoot en samen koken en eten. Wat we vooral bijzonder vinden is dat de 
groep in zo’n korte tijd gegroeid is tot een hechte groep mensen die allemaal al 
op jonge leeftijd geconfronteerd zijn met kanker en de gevolgen daarvan. Ook is 
er altijd ruimte voor nieuwe mensen om aan te sluiten en dat gebeurt met grote 
regelmaat. Wat ons, maar ook de andere mensen in deze groep, echter enorm 
geraakt heeft is dat in 2013 vlak na elkaar twee jonge vrouwen kwamen te over-
lijden. Enorm confronterend en verdrietig om te zien dat dat leeftijdsgenoten 
overkomt. Tegelijkertijd zien we ook dat we een grote toegevoegde waarde 
hebben in zo’n periode. Niet alleen voor de gast maar ook voor haar naasten.

In 2013 is het aantal jongvol-
wassenen dat Adamas bezoekt 
gestegen.
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In 2013 hebben we voor de jonge vrouwen ook een ‘Smaak van Leven’ georga-
niseerd. Twee dagen lang zijn negen vrouwen intensief met elkaar en met zich-
zelf bezig geweest om op zoek te gaan naar wat hun leven nu meer smaak kan 
geven. Waar lopen ze tegenaan in het leven en hoe kunnen ze dat doorbreken? 
Het programma wordt twee dagen lang vormgegeven en begeleid door de ver-
schillende therapeuten die aan het Adamas Inloophuis verbonden zijn. 
 

De Smaak van Leven is een ver-
diepende zoektocht naar wat je 
leven meer ‘smaak’ kan geven.
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6. Vrijwilligers

Op 31 december 2013 stonden bij Adamas 108 vrijwilligers geregistreerd. Het 
grootste deel van hen is gastvrouw of gastheer maar we hebben ook vrijwilli-
gers die de tuin doen, de bloemen prachtig schikken, mensen van en naar Ada-
mas brengen als ze dat zelf niet kunnen enz. Onze vrijwilligers zijn het hart van 
onze organisatie. Gasten spreken vaak over de warme deken die ze voelen als 
ze bij Adamas komen. Die warme deken komt voornamelijk door de inzet van 
onze vrijwilligers en het hart dat ze voor Adamas hebben.
We hebben in 2013 een basistraining gegeven waar wederom elf nieuwe gast-
vrouwen/heren uit voortgekomen zijn. Zo hebben we er een nieuwe groep en-
thousiaste vrijwilligers bij waar we enorm blij mee zijn. Om de kwaliteit van 
de ondersteuning en begeleiding in het inloophuis hoog te houden besteden 
we veel aandacht aan de deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers. Zo 
hebben we in 2013 ook elk dagdeel dat vrijwilligers op de vloer werken (9.00 – 
13.00 uur of 13.00 – 17.00 uur) geëvalueerd. Dat is een mooie intervisie om met 
elkaar te delen wat er op de vloer gebeurd is, hoe de vrijwilligers daarmee om 
gegaan zijn, van elkaar te leren en er vooral ook voor te zorgen dat onze vrijwil-
ligers met een goed gevoel naar huis gaan.
Naast de evaluatiemomenten hebben we ook bijscholingsavonden georgani-
seerd waar we onze vrijwilligers van harte uit nodigen om aan deel te nemen:

Gesprekstechnieken
We hebben voor alle gastvrouwen en gastheren een training georganiseerd 
over gesprekstechnieken. In de basistraining komt de basis voor het voeren van 
een goed gesprek en het uitvragen van de behoefte aan de orde. Dat is echter 
een onderdeel van de volledige training en veel vrijwilligers vinden het prettig 
om daarop verder getraind te worden. Tijdens deze training zijn we daarom 
verder ingegaan op de technieken voor het voeren van een goed gesprek, het 
nóg beter uitvragen van een behoefte en het omgaan met weerstand.

Rouwondersteuning
Tijdens deze training hebben we gastvrouwen en gastheren die affiniteit heb-
ben met het begeleiden van gasten die iemand hebben verloren (of gaan verlie-
zen) uitgenodigd om deel te nemen aan deze training. We zijn onder begelei-
ding van een externe specialist dieper in gegaan op de verschillende fases van 
het rouwproces. Daarnaast zijn de vrijwilligers getraind hoe ze gasten kunnen 
begeleiden die in een palliatieve fase komen. Daarin is de rol van de naaste fa-
milie ook erg belangrijk. Vrijwilligers hebben nu meer kennis om gasten, zowel 
in de aanloop naar als na het overlijden, te begeleiden. Dit heeft als gevolg dat 
de familie zich bij Adamas thuis blijft voelen, de continuïteit van warmte en een 
vast aanspreekpunt ervaart in een moeilijke tijd en daardoor sneller geholpen/
ondersteund kan worden indien nodig.

Verdiepende intake
Met mensen die voor de eerste keer bij Adamas binnen komen, doen we een in-
takegesprek. Tijdens dat intakegesprek bespreken we met de gast hoe we hem 
of haar het beste kunnen begeleiden en helpen. Ieder mens is immers anders. 
Soms blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn om te komen tot een goede in-
schatting van de behoefte van de gast. Dat noemen we bij Adamas een ‘ver-
diepende intake’. Tijdens de verdiepende intake gaan we in drie gesprekken 
op zoek naar de werkelijke behoefte en kijken we ook samen met de gast in 
hoeverre eventueel specialistische ondersteuning gewenst is. In deze training 

De 108 vrijwilligers vormen het 
hart van de organisatie.
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hebben we een deel van onze vrijwilligers (degenen die daarmee affiniteit heb-
ben) verder getraind om deze gesprekken te voeren, de behoefte uit te vragen 
en indien nodig een inschatting te geven van de gewenste specialistische on-
dersteuning.

Motiveren
Tijdens deze training worden stapsgewijs zes verschillende stadia van moti-
vatie (MET-fase) doorgenomen om gasten te ondersteunen in een gedragsver-
andering. Aan de hand van een aantal casussen wordt ook geleerd de verschil-
lende fasen te herkennen bij gasten en op die manier te komen tot een betere 
ondersteuning en begeleiding.

Communiceren met kinderen
Bij Adamas zijn zowel volwassenen als kinderen altijd welkom. Voor de kin-
deren (kinderen die zelf ziek zijn geweest of die een ouder hebben die kanker 
heeft, heeft gehad of daaraan is overleden) worden speciale momenten geor-
ganiseerd met leeftijdsgenoten. De vrijwilligers die deze middagen en avonden 
begeleiden worden speciaal getraind om met kinderen te communiceren. Dat 
is immers echt anders dan met volwassenen. Vrijwilligers die bij Adamas met 
kinderen werken zijn verplicht deze training, die door twee kindertherapeuten 
gegeven wordt, te volgen.

Voorlichtingsavond therapeuten
Zoals eerder benoemd kan het zo zijn dat gasten behoefte hebben aan aanvul-
lende, specialistische begeleiding. We hebben daarom een aantal therapeuten 
op verschillende gebieden die een eigen praktijk hebben alsmede een oncolo-
gische specialisatie. We werken nauw met hen samen om onze gasten beter 
te kunnen ondersteunen indien nodig. Voor onze vrijwilligers is het daarom 
wel belangrijk om te weten welke therapeuten dat zijn en wat ze precies doen. 
Daarom hebben we een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij therapeu-
ten en vrijwilligers elkaar ontmoet hebben en meer geleerd hebben over de 
verschillende therapieën die op die manier aangeboden kunnen worden.

Werkbezoek Hospice Bardo, Hoofddorp
In Hoofddorp is afgelopen jaar het nieuwe Hospice Bardo geopend. We heb-
ben in samenwerking met hen onze vrijwilligers uitgenodigd voor een rondlei-
ding en toelichting op de werkzaamheden van het hospice. Het doel van deze 
middag was kennismaken met het (vernieuwde) hospice, de werkwijze van het 
hospice en natuurlijk om het nieuwe pand te bezichtigen en de medewerkers 
te ontmoeten. Op die manier leggen we verbinding; met onze vrijwilligers maar 
ook met andere partners uit de regionale zorgketen.

Scholing vrijwilligers in samenwerking met Hospice Bardo, Hoofddorp
In de palliatieve en de laatste levensfase moeten over vele onderwerpen beslis-
singen worden genomen. Er leven hieromtrent veel vragen, zowel bij de familie, 
maar ook bij de hulpverleners. In deze masterclass heeft de palliatieve arts van 
Bardo aan de hand van een presentatie deze vragen proberen te beantwoor-
den. In deze periode is het goed om te weten welke hulp geboden kan worden, 
op zowel lichamelijk, geestelijk en sociaal en levensbeschouwelijk gebied. Het 
doel van deze avond was om inzicht krijgen in het proces waar patiënten en 
naasten mee te maken hebben (gehad)  in deze levensfase, breder dan het stuk 
dat je als vrijwilliger binnen Bardo, Adamas en in de thuissituatie in eerste in-
stantie tegenkomt.

Tijdens de verdiepende intake 
gaan we samen met de gast 
op zoek naar diens individuele 
behoefte.
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Veel vrijwilligers werken op een vast dagdeel. Dat heeft als gevolg dat niet alle 
vrijwilligers elkaar onderling met regelmaat zien. Daarom vinden we het ook 
belangrijk om teambuildings te organiseren. Die hebben niet alleen als doel om 
onze vrijwilligers met elkaar in contact te brengen maar tevens om ze iets terug 
te geven in de vorm van een leuke activiteit voor al het werk dat ze voor ons 
doen. In 2013 hebben we aan het einde van de zomer een barbecue georgani-
seerd. Die middag en avond zorgen de coördinatoren voor de vrijwilligers. We 
schenken de drankjes in en zorgen dat ze heerlijk te eten krijgen. Daarnaast 
werd de barbecue dit jaar muzikaal omlijst door een van onze vrijwilligers. Een 
heel mooie aanvulling! Een tweede teambuilding die we in 2013 hebben georga-
niseerd was een boeklezing. Nicky Westerhof, een van de coördinatoren, heeft 
in 2013 een boek uitgebracht. De boeklezing was onderdeel van een ontspannen 
avond met een hapje en een drankje.

We hebben het jaar afgesloten met een mooie Kerst Inn. We mochten de prach-
tige theaterzaal van Pier K in Nieuw-Vennep gebruiken voor een voorstelling 
van het terugspeeltheater. ’s Middags hebben we onze gasten voor een voor-
stelling uitgenodigd en ’s avonds waren onze vrijwilligers met partners wel-
kom. We hebben een prachtige avond met elkaar beleefd waarin de gebeur-
tenissen die de vrijwilligers in het inloophuis meemaken op heel creatieve, 
verrassende en respectvolle wijze werden terug gespeeld. 
 

Tijdens de vrijwilligersbarbecue 
konden vrijwilligers ontspannen  
samenzijn.
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7. Pr, communicatie en sponsorwerving

Het is ieder jaar opnieuw een uitdaging om onze exploitatiebegroting rond te 
krijgen. We hebben ons in 2013 voornamelijk gefocust op het aanschrijven van 
nieuwe fondsen. Daar hebben we een aantal mooie bijdragen van gekregen zo-
dat we in staat zijn om sommige activiteiten verder door te zetten en in sommi-
ge gevallen vanaf de start te ontwikkelen. Over een aantal mooie evenementen 
die we in 2013 hebben georganiseerd lees je meer terug in hoofdstuk 4, ‘aanbod’. 

In 2013 hebben we bekendheid gecreëerd bij notarissen en financieel planners 
uit de wijde regio. We hebben voor hen, in samenwerking met Hospice Bardo in 
Hoofddorp, een ontbijt georganiseerd met als doel onder de aandacht te komen 
bij mensen die graag een goed doel in hun testament willen opnemen. Zowel 
Bardo als Adamas hebben een korte presentatie gegeven van het werk dat we 
dagelijks doen. Daarnaast hadden we Robin van Galen uitgenodigd als inspira-
tional speaker. Hij is waterpolocoach en heeft met de dames goud gewonnen 
tijdens de Olympische Spelen in Bejing. Zijn verhaal over groepssamenstellin-
gen, een doel voor ogen houden en zijn ervaringen in Bejing vertelde hij met zo-
veel passie dat iedereen geïnspireerd en vol energie aan de dag kon beginnen. 

In 2013 hebben we ook de doorontwikkeling van onze nieuwe huisstijl verder 
doorgezet. Er zijn nieuwe folders geschreven, te weten:
 
• Onvoorwaardelijk Welkom (algemene folder)
• Kom je binnen? (voor kinderen 4-12 jaar)
• Kom je binnen? (voor jongeren 12-18 jaar)
• Maak het verschil (voor cliënten van notarissen en financieel planners)
• Therapeutische begeleiding (inclusief flyers voor individuele therapeuten)
• Word Vriend van Adamas (voor particuliere donateurs/sponsors)

Alle nieuwe communicatiemiddelen zijn, voorzien van een begeleidende brief, 
naar alle zorgverleners in de wijde regio gestuurd. Ook hebben we dit jaar een 
nieuwe website ontwikkeld waar we veel positieve reacties op hebben gekre-
gen: www.adamas-inloophuis.nl. 

Het was afgelopen jaar ook erg mooi om te zien dat veel bedrijven, verenigin-
gen en particulieren in de wijde regio Adamas een warm hart toedragen. Dank-
zij initiatieven op scholen, loterijen, sportieve en culturele prestaties en andere 
mooie initiatieven hebben we veel mooie donaties mogen ontvangen waar we 
enorm dankbaar voor zijn! Deze donaties, van klein tot groot, hebben we er-
voor gezorgd dat we de begroting hebben kunnen dichten. Een overzicht van 
de jaarcijfers vind je in bijlage 2 van dit jaarverslag.

 

We hebben veel mooie donaties 
in ontvangst mogen nemen.
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8. Samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis

De vrijwilligers van het Adamas Inloophuis zijn sinds december 2013 in het On-
cologiecentrum van het Spaarne Ziekenhuis aanwezig om patiënten te onder-
steunen bij het omgaan met wat er allemaal op hun afkomt. Mensen kunnen er, 
net als in Nieuw-Vennep, terecht als ze zelf ziek zijn (geweest), maar ook als 
iemand in hun omgeving kanker heeft of daaraan is overleden. Onze aanwezig-
heid in het Spaarne Ziekenhuis is erop gericht om mensen die geconfronteerd 
zijn met kanker ondersteuning te bieden in de thuissituatie. Het betreft in eer-
ste instantie een pilot-project tot medio augustus 2015.

Voor veel mensen is het een grote stap om voor de eerste keer over de drempel 
van Adamas te komen. We doen er veel aan om die drempel zo laag mogelijk te 
maken maar door een eerste contactmoment met Adamas en de vrijwilligers 
op de polikliniek van het Spaarne Ziekenhuis, hebben we de eerste weken ge-
zien dat mensen het daarna makkelijker vinden om in Nieuw-Vennep verdere 
ondersteuning en begeleiding te zoeken. Voor sommige mensen is een gesprek 
op de polikliniek ook voldoende. In het Spaarne Ziekenhuis zijn we van maan-
dag tot en met donderdag van 10.00 – 16.00 uur aanwezig voor een luisterend 
oor. We bieden in het ziekenhuis echter geen activiteiten aan, zoals in het in-
loophuis in Nieuw-Vennep wel gebeurt.

De vrijwilligers die in het Spaarne Ziekenhuis werken hebben we geworven uit 
ons eigen vrijwilligersbestand. Het zijn mensen die ruime ervaring hebben op 
de vloer van Adamas en weten hoe ze voor mensen die geconfronteerd zijn met 
kanker op een warme en vertrouwde manier (eerste) ondersteuning kunnen 
bieden. De vrijwilligers die in het Spaarne Ziekenhuis werken, werken ook met 
regelmaat in het inloophuis in Nieuw-Vennep. Dat vinden we belangrijk om de 
verbinding met het inloophuis te blijven ervaren. De vrijwilligers staan onder 
begeleiding van een professionele coördinator. Dat is op maandag en dinsdag 
José Kortekaas (Adamas-coördinator van het eerste uur) en Jane Poerwoat-
modjo. Laatstgenoemde is als projectleider in dienst van het Spaarne Zieken-
huis en werkt op maandag als coördinator op de vloer in Nieuw-Vennep.

Naast onze aanwezigheid in het Oncologiecentrum hebben we, net als voor-
gaande jaren, ook samen met het Spaarne Ziekenhuis een aantal inhoudelijke 
lezingen verzorgd. Meestal vonden die plaats in het Adamas Inloophuis. Mede 
vanwege de huiselijke omgeving maar ook om een eerste, laagdrempelige, ken-
nismaking met Adamas te realiseren. We hebben in 2013 informatiebijeenkom-
sten verzorgd over:

• Prostaatkanker
• Hormonale therapie bij borstkanker
• Longkanker
• Blaaskanker
• Borstreconstructie
• Non Hodgkin Lymfomen
• Botontkalking bij kanker

Door mensen direct in het 
Spaarne Ziekenhuis in contact 
te brengen met Adamas wordt 
de drempel aanzienlijk ver-
laagd.
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9. Professionalisering van de organisatie

Het Adamas Inloophuis is de afgelopen jaren enorm snel gegroeid. Dat heeft 
niet alleen veel gevraagd van de vrijwilligers maar ook van het team profes-
sionele coördinatoren. De werkzaamheden worden steeds omvangrijker, mede 
door de samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis, maar tegelijkertijd houden 
we hetzelfde aantal uren. In 2013 hebben we daarom onder begeleiding van een 
professionele organisatiedeskundige de lijnen binnen onze organisatie onder-
zocht. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wordt er efficiënt gewerkt en wat 
kan er eventueel voor zorgen dat er meer balans komt in de werkzaamheden 
en het daarvoor beschikbare aantal uren? Dit onderzoek heeft de conclusie op-
geleverd dat we een enorm efficiënte organisatie hebben en dat we het maxi-
male halen uit onze uren. Dat is enerzijds een prettige constatering omdat het 
betekent dat we onze tijd goed besteden maar anderzijds vraagt het ook van 
ons dat we een aantal zaken anders moeten gaan regelen en organiseren om in 
de buurt te komen van het aantal uren dat we beschikbaar hebben voor onze 
werkzaamheden. Daarmee gaan we in 2014 aan de slag. Motto daarvoor is ‘Op 
weg naar coachend leiderschap’. 

Vanwege het intensieve gebruik van het inloophuis waren we in 2013 toe aan 
de vervanging van een deel van ons meubilair. Dankzij giften hebben we dit 
ook daadwerkelijk kunnen realiseren en daar zijn we erg blij mee. We hebben 
nieuwe stoelen, op sommige plekken nieuwe tafels en over de hele bovenver-
dieping en zolder een nieuwe vloer. Een enorme kwaliteitsverbetering waar we 
gelukkig ook veel positieve reacties van onze gasten op hebben gekregen.

 

In 2013 is dankzij giften een deel 
van het meubilair vernieuwd.
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10. Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Stichting Adamas Inloophuis bestaat per 
31 december 2013 uit de volgende personen:

• Voorzitter:     Bab van Groenigen 
• Penningmeester:    Maurice Kempes 
• Secretaris:     Aart Beeker
• Bestuurslid:    Yvonne Heukelom
• Bestuurslid:    Gieneke Riesebos
• 
• Adviseur van het bestuur:  Ed Nieuwenhuizen
• Secretaris van het bestuur: Annemieke Eigenhuis

Middels de Stichting Integrale Zorg Nederland vindt fondsenwerving plaats ten 
behoeve van de Stichting Adamas Inloophuis.

Tot slot hebben we tijdens de Kerst-Inn op 20 december 2013 ook afscheid ge-
nomen van onze voorzitter Bab van Groenigen. Hij was vanaf het allereerste 
uur betrokken bij de initiatiefgroep en vanaf de opening begin 2007 voorzit-
ter van het bestuur. Hij gaf begin 2013 te kennen dat hij op zoek was naar een 
vervanger. Die heeft hij gevonden in de persoon van Arthur van Dijk die als 
wethouder verantwoordelijk was voor de portefeuilles economie, cultuur en 
Schiphol en nu de voorzitter is van Transport en Logistiek Nederland. Met een 
gerust hart geeft Bab op 1 januari 2014 het stokje over aan Arthur. Vanaf deze 
plaats willen we Bab nogmaals bedanken voor de enorme bijdrage die hij de 
afgelopen jaren aan Adamas heeft geleverd. Altijd met zoveel liefde, warmte, 
passie en enthousiasme. Als voorzitter gaan we hem enorm missen maar we 
kijken ook uit naar een nieuwe periode met Arthur als voorzitter. Hij is enorm 
betrokken, een warme en fijne persoonlijkheid en we kunnen op vele gebieden 
veel van hem leren.

In 2013 is het comité van aanbeveling ongewijzigd gebleven. Hier maken de vol-
gende personen deel van uit: 

• dhr. Martin Schröder, oprichter en voormalig CEO Martinair
• prof. dr. Bob Pinedo, oncoloog VU-ziekenhuis
• dhr. Cees Broekhoven, Statenlid Provincie Noord-Holland
• prof. dr. Hugo S.A. Heymans, hoogleraar kindergeneeskunde Emma Kinder-

ziekenhuis
• dhr. Gerrit Kleijheeg, wethouder gemeente Hillegom
• dhr. Willem Schreuder, voorzitter Raad van Bestuur Spaarne ziekenhuis
• dhr. Leo Peeters Weem, directievoorzitter Rabobank Regio Schiphol
• Th.L.N. (Theo) Weterings, burgemeester gemeente Haarlemmermeer 

 

In 2013 nam voorzitter Bab van 
Groenigen afscheid van Adamas.
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11. Financiën

De activiteiten van  het Adamas Inloophuis worden gefinancierd door subsidies 
van diverse gemeenten, giften van particulieren en het bedrijfsleven, alsmede 
diverse fondsen. Daarnaast worden voor bepaalde activiteiten in het inloop-
huis een geringe vergoeding van deelnemers ontvangen.
Om alle activiteiten van het inloophuis te financieren is jaarlijks circa € 300.000 
benodigd. Voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven wordt verwezen 
naar bijlage 2 van dit jaarverslag.

bijdragen particulieren en bedrijfsleven
De afgelopen jaren steunden verschillende particulieren en het bedrijfsleven 
uit de regio het Adamas Inloophuis met giften en donaties. Deze sponsoren 
worden door ons de Vrienden van Adamas genoemd. Wij zijn alle gevers zeer 
dankbaar voor de bijdragen. Hopelijk kunnen we ook in 2014 weer op hun steun 
rekenen.

bijdragen fondsen
In navolging van 2012 heeft  het Adamas Inloophuis in 2013 een aantal fond-
sen benaderd, ten behoeve van specifieke projecten/ activiteiten. De ontvan-
gen gelden van deze fondsen worden aan deze vooraf bepaalde doelen besteed.  
Hiertoe wordt een projectadministratie bijgehouden.

subsidies gemeenten
In navolging van 2012 heeft het Adamas Inloophuis in 2013 van de gemeente 
Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse en Teylingen een subsidie ontvangen.

uitgaven
De uitgaven van het Adamas Inloophuis bedragen in 2013 circa € 294.000,-. Dit 
betreffen voornamelijk kosten van coördinatie van de activiteiten en de vrijwil-
ligers in het inloophuis (circa € 141.000,-).  

De activiteitenkosten in 2013 zijn lager dan begroot. Dit wordt voor een deel 
veroorzaakt doordat bepaalde evenementen zijn uitgesteld (en wel waren be-
groot), alsmede dat enkele activiteiten gesponsord zijn in natura (hetgeen niet 
was opgenomen in de begroting).

De huurkosten zijn hoger dan in 2012. In 2012 is een eenmalige huurkorting ver-
strekt. 

Op grond van de huidige stand van zaken heeft het bestuur van de Stichting 
Adamas Inloophuis er vertrouwen in dat de structurele financiering van de ac-
tiviteiten op de langere termijn mogelijk is. Hierbij zijn de jaarlijkse bijdragen 
van particulieren en bedrijven blijvend benodigd.

 

Ook in 2013 droegen weer vele 
organisaties Adamas een warm 
hart toe. Wij zijn alle Vrienden 
van Adamas zeer dankbaar voor 
hun steun.
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 Bijlage 1: Instroom Adamas Inloophuis 2013
 
instroom adamas inloophuis 2013 2012
Gasten 4.534 4.072

Naasten 1.842 1.921
Kinderen als gasten 71 103
Kinderen als naasten 347 461
Hulpverleners 381 601
Overig 481 599
Totale instroom 7.656 7.757

Aantal dagen geopend 2012 214 218
Gemiddeld aantal gasten per dag 36 36

activiteiten
Inloop 2.071 1.981
Bewegen en ontspannen 1.104 1.110
Creatief 1.399 1.315
Therapeutische (gespreks)groepen 595 426
Verwennen 587 538
Spreekuren 490 744
Informatiebijeenkomsten 470 538
Scholing 329 244
Evenementen 224 406
Kinderen en jeugd 387 455
Totaal activiteiten binnen het inloophuis 7.656 7.757

Totaal activiteiten buiten het inloophuis 4.881 6.891

uitsplitsing therapeutische 
begeleiding
Psychosomatische fysiotherapie 53 59
Lymfedrainage 100 111
Psycholoog 33 6
Kindertherapie 3 33
Hartcoherentietraining 5 10
Lichaamsgerichte therapie 12 0
Overig 13 5
Totaal therapie 219 224
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instroom naar regio 

Haarlemmermeer 56% 57%
Hillegom 11% 10%
Lisse 7% 7%
Teylingen 5% 6%
Overig 21% 20%

vrijwilligers
Aantal vrijwilligers 108 110
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Bijlage 2: Jaarcijfers Adamas Inloophuis 2013

exploitatie-overzicht adamas inloophuis 2013

realisatie 
2013

begroot 
2013

realisatie 
2012

inkomsten
Fondsen en giften 223.423 160.000 219.169
Subsidies gemeenten 45.381 50.000 54.260
Eigen bijdragen/huur therapeuten 22.866 19.500 19.780
Overige donaties 3.000 3.000 11.324

totaal inkomsten 294.670 232.500 304.533

uitgaven
Organisatiekosten activiteiten 48.330 69.450 56.777
Coördinatiekosten (incl. vrijwilligers) 141.371 139.000 141.509
Huur inloophuis 54.200 54.200 50.594
Huisvestingskosten 25.358 20.600 31.596
Overige kosten 24.706 26.600 25.320

totaal uitgaven 293.965 309.850 305.796

Saldo inkomsten en uitgaven 705 -77.350 -1.263 

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan het stichtingskapitaal. 
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balans per 31 december 2013 adamas inloophuis

31-12-
2013

31-12-2012

activa
Vorderingen 579 1.033
Liquide middelen 17.828 15.491

totaal activa 18.407 16.524

passiva
Stichtingskapitaal 1.102 397
Crediteuren en overige schulden 17.305 16.127

totaal passiva 18.407  16.524
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Nieuw-Vennep, maart 2014

Adamas Inloophuis
Eugenie Prévinaireweg 61
2151 bb Nieuw-Vennep

t | 0252 - 680233
e | mail@adamas-inloophuis.nl
i  | www.adamas-inloophuis.nl


