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Inhoud van dit verslag: 

• Wat is het Centrum voor leven met en na kanker? 
• Van de voorzitter 
• Algemeen overzicht 2021 
• Activiteiten overzicht 

 

Wat is het centrum voor leven met en na kanker? 

Met de openstelling van het Toon Hermans Huis Zeewolde (THHZ) en de aangeboden 
activiteiten worden voorwaarden geschapen, waardoor de bezoeker handvatten krijgt 
aangeboden om  te kunnen omgaan met de veranderingen in het leven, die veroorzaakt 
zijn door de ziekte kanker. Onze getrainde vrijwilligers staan klaar om in een veilige 
omgeving het gesprek aan te gaan met gasten, die hier behoefte aan hebben. Dat is: 
Ruimte bieden om op adem te komen en een weg vinden om verder te gaan. 

 

Kernwoorden:  Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en saamhorigheid. 

 

Onze WHY 

Alles wat wij doen, doen wij vanuit het geloof, dat welzijn en zingeving mogelijk zijn voor 
mensen, die met kanker of een andere levensbedreigende ziekte te maken hebben (gehad) 

door het bieden van psychosociale ondersteuning. 

Wij leveren deze ondersteuning vanuit respect voor de mens, in harmonie met diens 
privéleven en via het bieden van aandacht, activiteiten en relevante informatie door 

betrokken, gastvrije vrijwilligers. 

Wij zijn een inloophuis, een laagdrempelige ontmoetingsplek, 
stevig geworteld in Zeewolde.  
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Van de voorzitter: 

Aan het einde van een jaar kijk je terug en maak je een overweging. 

Een citaat uit de nieuwjaarswens van de voorzitter aan de gastvrouwen: 
“Een nieuwjaarswens 2022. Was het maar zo simpel. 
Je maakt een verlanglijstje en hopen dat er iets van gaat uitkomen. 
Dat zou best wel eens een lange verlanglijst kunnen worden. Of misschien ook wel niet. 
Wat zou ik mij wensen van mijn centraal verwarmde barricade? 
Maar dan heb ik het echt over mijzelf en wat ik zou wensen voor mijzelf. 
Er ligt een jaar achter mij van corona, injecties en lockdown. 
Verder gaat alles goed hoor. 
Maar als ik verder kijk, zie ik vooral een groep actieve mensen, die zich inzetten voor het 
wel en wee van anderen. Het Toon Hermans Huis!!! Daar zijn natuurlijk ook een 
hoeveelheid wensen.  
       De grote wens, die mij hierbij in de gedachten blijft en  wederom zal uitspreken: 
Een heel jaar open zijn, een te klein huis hebben voor alle mensen, die welkom zijn en 
binnen lopen.  
Nieuwe vrijwilligers, die ons actieve team komen versterken. Een bruisend geheel ten 
dienste van mensen, die graag even binnen komen voor een kop koffie en een praatje of 
activiteit.” 
Deze wens is geen utopie. Deze wens is wel reëel 
Deze wens is een rare wens, waarvan ik hoop dat die in de toekomst niet meer nodig is. 
 
Iedereen, die het Centrum in het afgelopen jaar op een of andere manier heeft 
ondersteund, wil ik zeer hartelijk bedanken. 
Een dankwoord voor alle vrijwilligers, die het toch maar weer hebben gedaan en er zijn 
geweest voor het Toon Hermans Huis. 
Een dankwoord aan de organisaties en instellingen die een financiële bijdrage hebben 
geleverd. 
 
 
 
 
 
 
 
Van een lieve gever.  
Wat een mooi gebaar. 
Gevonden bij de voordeur. 
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Algemeen overzicht 2021 
 
Terug kijkend naar 2021 is deze wens in ieder geval niet uitgekomen. 
Er is snoeihard gewerkt door veel mensen binnen het Toon Hermans Huis. Te bedenken: 
het zijn allemaal vrijwilligers die hier een hoeveelheid tijd in steken. 
Er is meegewerkt en meegedacht. Ondanks de lockdown zijn wij actief gebleven en 
misschien wel dankzij de lockdown. Omdat het moet. Omdat wij ergens voor staan. Omdat 
……………… en vul maar in wat je nog meer kunt bedenken aan argumenten. 
De zomer maanden is het huis open geweest en dat is beloond met inloop. Met mensen, 
die hun waardering uiten over het geen je doet. En als dergelijke uitingen worden gedaan, 
weet je het weer. Deze mensen hebben het nodig en hier doen wij het voor. 
Als vrijwilligers hebben wij ook moeten incasseren. 
Een gastvrouw, die ook individuele ondersteuning geeft, is fel getroffen door kanker. Een 
andere gastvrouw is op de stoel beland met een versleten knie waar ze veel pijn aan heeft.  
Wij wensen deze mensen erg veel sterkte en waar mogelijk genezing. Ook zijn er 
gastvrouwen, die zich sterk beperkt voelden in de bewegingsvrijheid door de corona. 
Afgelopen jaar is ons team versterkt met een PR vrijwilliger. Iemand die voor ons de 
website doet en de sociale media voorziet van informatie. Zie ons nieuwe Logo!!! 
Er is hard gewerkt door de PR groep om het THH onder de mensen te brengen en 
aandacht te vragen voor de activiteiten en de mogelijkheden van het centrum. Wij zijn niet 
zomaar meer een huis maar een centrum! Een centrum voor mensen met en na kanker. 
Een centrum, dat open in de samenleving wil staan van Zeewolde. 
Het bestuur is versterkt met een secretaris. Hoe fijn is dat. Er is iemand, die zich wil 
bekommeren om verslaglegging, digitalisering en archivering. Ook hier zijn tegenwoordig 
wettelijke eisen aan gesteld die zijn verwoord in de WBTR. Dit heeft ook gevolgen voor 
onze statuten. Deze worden op dit moment herzien door de notaris. 
Verder zijn er veel activiteiten geweest die tussen de bedrijven door zijn uitgevoerd en 
worden verwoord in een daarvoor bestemd hoofdstuk. Deze 
activiteiten hebben natuurlijk ook gevolgen voor de 
financiële situatie even als het stilliggen van andere 
activiteiten. Zie hiervoor de financiële stukken en 
eindverantwoording. 
Tot slot is er een verzoek geweest vanuit ALLERZORG / CARE 
FOR CANSER.  Hierin is gevraagd om ondersteuning en samenwerking met de oncologische 
verpleegkundige. Deze gaat spreekuren houden en wil hiervoor ook het THH gebruiken. Dit 
stellen wij erg op prijs omdat mensen dan via een andere weg ook in contact komen met 
het THH en dat werkt drempel verlagend. 
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Activiteitenoverzicht. 

Door de lockdown zowel de eerste als de tweede zijn veel activiteiten niet door gegaan. De 
fondsen die ons bijstaan hebben het dus ook zwaar gehad. Toch zijn de kosten gewoon 
door gegaan van gas, licht en water met daarnaast de nodige verzekeringen. Wij zijn blij 
met de penningmeester die permanent de hand op de portemonnee heeft en de vinger 
aan de pols houdt. Wij zijn ook erg blij dat er nog een kleine financiële reserve was om op 
te teren. 

Vergaderingen: 

Er zijn bestuursvergaderingen geweest met verslaglegging op: 

12 Januari  2021.  
Februari 2021. 

9 Maart 2021. 
6 
en 
29 

April 2021. 

11 Mei 2021. 
8 Juni 2021. 
13 Juli 2021. 
10 Augustus 2021. 
15 September 2021.  

Oktober 2021. 
2 November 2021. 
14 December 2021. 

 

De vergaderingen zijn gehouden op plaatsen waar het verantwoord was om bij elkaar te 
zijn en sommigen vergaderingen zijn ook digitaal gehouden. 

Er zijn geen informatieavonden geweest. Voor november was er een gepland maar is niet 
door gegaan i.v.m. de coronabeperkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. Sponsorwandeltocht 
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Sponsorwandeltocht. 

De sponsorwandeltocht is gehouden op 17 oktober 2021.  

• Aantal deelnemer: 45 
• Aantal vrijwilligers:  21 
• Netto opbrengst: €280,= 
• Geholpen en ondersteund door:   
• Scouting Jan Wandelaar 
• RCN      
• Verkeersregelaars Zeewolde 
• Staats Bosbeheer    
• EHBO .dhr Deiman 
• Catering “De Blauwe Hap”   
• Druk met Print 
• Catering “Troost” 

 

Muziekgroep:  

• Aantal deelnemers:  6   
• Aantal oefenavonden: 6x 
• Accenten: 

o Vaardigheden  
o zingen 
o samenwerken  
o Stimuleren  
o Creativiteit  
o Emotie  

• 12 nummers op het repertoire  

 

Stippen. 

Aantal sessie:             4  

Aantal deelnemers:  4 per sessie. 

 

Mixmedia. 

Aantal deelnemers totaal:  31 

Aantal sessies totaal:   11x 

 

Waskaarten 

Aantal deelnemers totaal:  20 

Aantal sessies totaal:   7x 
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Wereld kanker dag 4 februari 2021. 

Geen i.v.m. corona. 

 

Gesprekken individueel. 

Aantal mensen totaal: 1 persoon 

Aantal sessies totaal: 22x 

 

Kinderworkshop 

Aantal deelnemers:  15 

Aantal sessies:   2 

 

Krant Ediat. 

1x verschenen en samengesteld door diverse mensen van het THH. 

Zou huis aan Huis worden bezorgd. Dit is niet gebeurd omdat de krant is opgenomen in 
een reclameparket. Mensen met een sticker op de brievenbus hebben geen krant 
ontvangen. 

 

Nieuwsbrief: 

1x verschenen en samen gesteld door verschillende mensen van het THH.  

Verspreid via de mail. 

 

Gesprekken Care For Canser 

2021 Voorbereid .  wordt gestart in 2022. 

 

Financiën. 

Het financiële gedeelte heeft een apart document en is niet in dit verslag opgenomen. 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van: 5 april 2022. 
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