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Jaarverslag van het Bestuur – 2012
1.1 Voorwoord
2012 was een mooi jaar voor de het Ingeborg Douwes Centrum met als hoogtepunten de verhuizing
naar het IJsbaanpad en de viering van het 10 jarig jubileum.
Als stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum hebben we met behulp van velen voor beide hoogtepunten financiële middelen kunnen vinden.
Het bouwen van een nieuw centrum kan niet betaald worden door de reguliere inkomsten vanuit de
zorgverzekeraars. De stichting Vrienden heeft vele fondsen en particuliere donaties mogen ontvangen
om een nieuw centrum te creëren in een al bestaand pand aan het IJsbaanpad.
De kosten van de verbouwing, voornamelijk het maken van gesprekskamers, een wachtkamer en een
zaal voor groepen, en de inrichting ervan is volledig gedekt door de opbrengsten van de donaties. De
cliënten geven aan dat ze het nieuwe centrum erg prettig vinden, de sfeer is huiselijk en biedt veiligheid en geborgenheid.
Wij zijn alle donateurs dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage en bedanken hen, mede namens het
team van het Ingeborg Douwes Centrum en de cliënten van het centrum.
Ook heeft de Stichting vrienden het mogelijk gemaakt om het 10 jarig jubileum te vieren. De viering is
gehouden in het Sieraad, een oude edelsmit in Amsterdam West. Ruim 300 mensen die de psychosociale zorg en het Centrum een warm hart toedragen waren bijeen voor een middagsymposium met
aansluitend een feestelijke borrel.
Voor 2013 willen we als Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum een basis leggen om structurele donateurs te gaan werven, zowel particuliere als bedrijfssponsoren.
Wij als bestuur gaan ervoor, en we hopen dat de vrienden, donateurs en sponsors ons ook in 2013
zullen blijven steunen.
Namens het bestuur wil ik iedereen die de Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum heeft gesteund, hartelijk danken.

Dr. R.M.J.M. Butzelaar,
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum
Juli 2013
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1.2 Algemene informatie
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Dit jaarverslag omvat het financiële verslag van de fondsenwervende Stichting Vrienden Ingeborg
Douwes Centrum. De stichting is notarieel opgericht op 27 januari 2009 en gevestigd te Amsterdam
en staat in het register bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer.34325251.
Doelstellingen
In de statuten van de Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum staan de doelstellingen als volgt
geformuleerd:
‘De Stichting heeft ten doel:
a. het financieel ondersteunen van het Ingeborg Douwes Centrum verbonden aan de te
Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, kantoorhoudende te 1061 AE Amsterdam, Jan Tooropstraat 164, hierna te noemen: “SLAZ”.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van:
- fondsen, subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgen en baten
De Stichting heeft niet tot doel het behalen van winst.
Contactgegevens
Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum
Contactpersoon: Olga Schuijt
Postadres:
Bezoekadres:
Postbus 9243
IJsbaanpad 9-11
1006 AE Amsterdam
1076 CV Amsterdam
Tel: 020-3640330
vriendenidc@slaz.nl
www.vriendenidc.nl
BankrekeningnummerRabobank 103369597

1.3 organisatie
De psychologische begeleiding van mensen met kanker en hun naasten wordt gefinancierd door de
zorgverzekeraar. Deze financiering is echter niet kostendekkend, Het centrum heeft een kwart meer
inkomsten nodig om te kunnen blijven bestaan. Daarom is in 2009 de Stichting Vrienden IDC opgericht.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum bestaat uit:
Dr. R.M.J.M. Butzelaar, voorzitter
Mr. J. Linnemann, secretaris
Ir. L. Covers, penningmeester
Medewerkers
De (fondsenwervende) activiteiten werden in 2012 uitgevoerd door mw. E. Aukema, manager Ingeborg Douwes Centrum en mw. O. Schuijt, fondsenwerving St. Vrienden IDC.
Werkwijze
Conform de doelstelling richt de inzet van de stichting zich op fondsenwerving zodat concrete projecten gesteund kunnen worden die niet uit het reguliere (zorg)budget gefinancierd kunnen worden.
Het bestuur heeft in 2012 4 keer vergaderd met de manager en het nieuwe hoofd IDC.
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Onderwerpen die aan bod kwamen zijn:
- Inkomsten en uitgaven Stichting
- Fondsenwerving nieuwe locatie
- Toekomstplannen fondsenwerving
De fondsenwerver initieert en onderhoudt contacten met (potentiële) donateurs. Deze doelgroep valt
uiteen in particuliere en zakelijke relaties, maar ook fondsen, instellingen en serviceclubs. Met een
actief fondsenwervingsbeleid probeert de stichting zoveel mogelijk potentiële sponsors en donateurs
te bereiken en te interesseren.
ANBI
De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum is door de fiscus erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
IF
De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum is aangesloten bij het IF (Instituut Fondsenwerving),
waarmee zij de gedragscode voor fondsenwerving door lokale non-profitorganisaties onderschrijft.

1.4 Projecten-activiteiten
Pojecten en activiteiten die mogelijk gemaakt zijn door de Stichting Vrienden IDC:
Look good feel better.
Door de Vrienden IDC heeft het centrum 3 ochtenden Look Good Feel Better kunnen aanbieden. Dit
zijn verwenochtenden waarin mensen adviezen krijgen over hoe ze zich qua uiterlijke verzorging het
beste kunnen verzorgen.
10 jarig jubileum
De vrienden IDC hebben het mogelijk gemaakt om het 10-jarige jubileum van het IDC te kunnen vieren.
Op 12 november, precies 10 jaar nadat de officiële opening van het IDC plaatsvond, organiseerde het
IDC een symposium met als thema “geraakt door kanker” ter viering van ons 10 jarig jubileum. Dit
jubileum werd gevierd met ruim 300 mensen die de psycho-oncologie een warm hart toedragen.
De middag bestond uit lezingen van onder andere Manu Keirse, professor in Leuven en schrijver van
tal van prachtige boeken over verlie, Leo van Weezel, psychiater bij het AVL over hoe iemand met
kanker psychisch gezond en sterk moet zijn om de ziekte goed door te komen en IDC kinderpsycholoog Carine van de Kappeyne van de Coppello over hoe het is om als kind een ouder te hebben die
ziek is. Ook werd een film vertoond waarin cliënten aangaven hoe zij geraakt zijn door kanker en wat
dat met henzelf en hun omgeving deed en hoe het IDC hen heeft geholpen.
De middag werd muzikaal ondersteund door een eigen tijdelijke koor, dat prachtige liederen zong. De
vele positieve reacties na het symposium geven een goed gevoel en zorgen ervoor dat we terugkijken op een zeer geslaagd 10-jarig jubileum!
Verhuizing
Vanaf 2004 was het Ingeborg Douwes Centrum gevestigd in de Dependance van het Sint Lucas
Andreas Ziekenhuis aan de Jan van Galenstraat. In de zomer van 2012 werd de huur opgezegd en
moest het centrum verhuizen naar een nieuwe locatie. Omdat het belang van neutraal terrein bij het
verwerken van de ziekte ruimschoots is aangetoond, werd wederom gezocht naar een locatie buiten
het ziekenhuis. De nieuwe locatie werd gevonden aan het IJsbaanpad. Na een verbouwing voldeed
de nieuwe locatie aan de eisen, waarbij vooral een huiselijke en warme sfeer belangrijk waren. Een
huiselijke sfeer draagt bij aan een gevoel van veiligheid, en juist een gevoel van veiligheid ontbreekt
vaak bij mensen tijdens en na de behandeling van kanker.
Dankzij de inzet van de Vrienden IDC is het gelukt om financiële steun van fondsen en particulieren te
vinden waarmee de verbouwing mogelijk gemaakt is. Deze financiering was noodzakelijk omdat de
kosten van de verbouwing en inrichting van een nieuw centrum niet kunnen worden gedekt door de
reguliere gelden die het IDC ontvangt vanuit de zorgverzekering.
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2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2012
BALANS
31-dec-12

31-dec-11

39.276

15.000

2.750

2.750

Liquide middelen

110.797

127.950

Totaal

152.823

145.700

112.855

119.700

Activa
Vorderingen
Roparun
NutsOhra LGFB

Passiva
Vrij Vermogen
Kortlopende Schulden
personeelskosten
Jubileumkosten
Verhuiskosten
Voorlichtingsfilm
Lespakket
kinderen
Totaal

10.295
3.297
376
10.000

10.000

16.000

16.000

152.823

145.700

2.2 Toelichting op de balans per 31 december 2012
Activa
1. De post Vorderingen betreft nog te ontvangen geoormerkte gelden. De vordering Stichting
Roparun zal in 2013 gedoneerd worden. De laatste vordering van NutsOhra zal na afsluiting
van het project ‘Look Good…Feel Better’ in 2014 uitbetaald worden aan Stichting Vrienden
Ingeborg Douwes Centrum.
2. De post Liquide middelen omvat een bij de Rabobank aangehouden rekening verenigingspakket met een saldo per 31 december 2012 van € 110.797 De liquide middelen zijn deels geoormerkt en deels terstond opvraagbaar.
Passiva
1. De post Kortlopende schulden betreft gereserveerd geoormerkte gelden voor de projecten
voorlichtingsfilm en lespakket kinderen. Een aantal kosten die in 2012 gemaakt zijn worden
gefactureerd in 2013, nm. personeelskosten, jubileumkosten en verhuiskosten.
2. De post Vrij Vermogen/Reserves omvat de in voorgaande jaren opgebouwde vermogen
waarop jaarlijks het batig saldo wordt gedoteerd resp. een nadelig saldo van de staat van baten en lasten wordt onttrokken. Het Vrij Vermogen/ Reserve bedraagt per december 2012
€112.885.

6

2.3 Staat van baten en lasten over 2012
Baten
Vermogensfondsen
Donaties en Giften Particulieren/bedrijven

2012

2011

91.946

28.350

9.597

47.465

,

CD's

865

Rente
Totaal baten

101.543

76.680

Lasten
Werving
Wervingskosten Sanders en Alpha FC
personeelskosten

7.223
25.705
0

Besteding projecten (divers)

12.773

Jubileum

17.957

Algemeen

30.735

Verhuizing 2012

33.992

Website
Totaal lasten
Resultaat

2.552
813

108.388

23.361

-6.845

53.319

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012
In 2012 is er specifiek voor 1 groot project geld geworven, ‘inrichting-verhuizing Ingeborg Douwes
Centrum’. Waarbij er een vertekend beeld weergegeven wordt bij het overzicht baten, lasten. Dit wordt
enerzijds veroorzaakt door de personeelskosten en de toegezegde dotaties die pas terug te zien zijn
bij de baten in 2013. De totale toegezegde dotaties in 2012 voor het project ‘inrichting-verhuizing
Ingeborg Douwes bedraagt € 238.102,00.
Baten
Op basis van toezeggingen en spontane betalingen is in het verslagjaar 101.543,-- aan donaties en
giften ontvangen.
Lasten
De lasten in 2012 zijn hoger dan de baten. Dit heeft een drietal oorzaken, nm. de verhuizing van het
Ingeborg Douwes Centrum, het plaatsvinden van het jubileum jaar van het Centrum en mede door
personeelskosten.

2.4 Overige gegevens
Er zijn geen eigen werknemers in dienst, noch bezoldigingen aan het Bestuur verstrekt.
Er is 1 vrijwilliger voor de Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum aan het werk.
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