JAARVERSLAG 2016

Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd
Algemene gegevens
De stichting Verdriet door je hoofd is opgericht op 19 juni 2008
Inschrijving KVK: Inschrijvingen. 34305055
Postadres:

Oosterpark 53
1092 AP Amsterdam

Samenstelling bestuur







Mw. drs. Nel Kleverlaan, initiatiefnemer stichting Verdriet door je hoofd/ ontwikkelingspsycholoog,
coördinator bij Inloophuis Praethuys te Alkmaar, voorzitter vanaf 1 maart 2016
Mw. Linda Lawa, kinder- en jeugdtherapeut bij Praktijk Bikkels en coördinator bij Inloophuis
Haaglanden.
Mw. dr. Mecheline van der Linden, klinisch psycholoog - psychotherapeut VUMC, voorzitter tot 1
maart 2016
Drs. Bernardus Neuhaus, initiatiefnemer stichting Verdriet door je hoofd/filmproducent
Mw. MANP Janny Salomé, verpleegkundig specialist oncologie niet praktiserend, secretaris
Drs. Thijs van Vegchel, adviseur zorginformatica, IKNL, penningmeester

Alle bestuursleden hebben kennis van en ervaring met kinderen met een vader of moeder met kanker.

Comité van Aanbeveling




Mw. dr. Jacqueline Stouthard, medisch oncoloog NKI-AVL
Mw. Ria Bremer, journaliste en présentatrice
Dhr. Peter Kapitein, ambassadeur Alpe d’HuZes

Vrijwilligers


Mw. Jetty Roedema, beheerder Facebook, verzending producten en bemensing informatiestand.
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Algemeen
Kanker is een ziekte die ieder gezinsleven ontregelt. Steeds meer (jonge) kinderen hebben te maken met
een ernstig, soms chronisch zieke ouder of andere naaste die ook aan de ziekte kan overlijden. Sommige
van deze kinderen ontwikkelen psychische problemen. Ouders maken zich zorgen en vragen zich af hoe zij
hun kinderen het beste kunnen helpen en ook leerkrachten en zorgverleners zitten met vragen.
Vanaf 2001 hebben Nel Kleverlaan, psycholoog, en Bernard Neuhaus, filmproducent, met financiële steun
van KWF Kankerbestrijding een programma ontwikkeld om de kinderen en hun ouders te steunen. Het
betreft een website, drie dvd’s voor kinderen, twee documentaires gericht op ouders, een video voor
hulpverleners en een kankerwoordenboek voor kinderen. In 2007 heeft KWF Kankerbestrijding haar beleid
(2007-2011) gewijzigd. Er kwam geen geld meer voor de kinderen c.q. ouders. Hierdoor kwam de
voortgang van de website www.kankerspoken.nl en daarmee de zorg voor ouders en kinderen in gevaar.
Daarom hebben betrokkenen in 2008 de stichting ‘Verdriet door je hoofd’ opgericht.
In 2010 is de website www.kankerspoken.nl geheel opnieuw opgebouwd. Begin februari 2011 is de
vernieuwde website online geplaatst. Ook zijn de fora waar kinderen en volwassenen contact met elkaar
kunnen leggen geheel vernieuwd. In augustus 2013 is de website uitgebreid met een nieuw onderdeel voor
peuters en kleuters, compleet met animaties. In 2014 zijn we gestart met een Facebookpagina.
Doelstelling
De stichting Verdriet door je hoofd (2008) heeft als doel: het ondersteunen en informeren van kinderen met
een vader of moeder of andere naaste met kanker, alsmede het informeren van ouders, hulpverleners,
leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat.
Resultaten 2016















Het bestuur heeft in 2016 vijfmaal vergaderd, waarvan éénmaal een beleidsvergadering.
In 2016 is er niet met het Comité van Aanbevelingen (CvA) vergaderd.
Fondsenwerving heeft ook in 2016 geresulteerd in een aantal (particulieren) giften en sponsoren
Het ontwikkelen van de mobiele versie is eind 2016 veranderd in het opfrissen van de gehele
website Kankerspoken welke begin 2017 operationeel is voor zowel mobiel, tablet als computer.
Zowel inhoudelijk als functioneel zijn aanpassingen gemaakt.
In 2016 waren met onze stand bij diverse bijeenkomsten aanwezig (zie bijlage)
We hielden meerdere presentaties (zie bijlage).
Er zijn van onze hand artikelen verschenen in o.a. Plus Magazine, Reliëf, magazine ToBe en
Oncologica
De tekst voor de nieuwe flyer is drukklaar gemaakt
Met het oog op steun voor allochtone moeders en kinderen was er een eerste overleg met
Mammarosa Den Haag
We stuurden een informatiebrief over hulp voor pubers met daarbij een DVD naar alle inloophuizen
en psychosociale centra in Nederland
Er is nieuw briefpapier ontwikkeld
Participeren in het project de Schatkist in Leeuwarden
Onze stichting is nauw betrokken bij de organisatie van de landelijke dag voor kinderen waar kanker
in het gezin, georganiseerd door Ingeborg Lups op 6 mei 2017. Er zijn workshops olv bekende
Nederlanders, gericht op emotie, fysiek en mentaal zoals: dj, drummen, dansen, acteren, voetbal,
hulphond etc. Ook voor ouders is er een interessant programma. (www.langsdezijlijn.com).
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Behaalde doelen 2016





De bibliotheek van de site werd uitgebreid met boeken voor kinderen van verschillende leeftijden.
Het monitoren van de site en het beantwoorden van hulpvragen vond ook in 2016 regelmatig
plaats.
Elke week werden er twee items op Facebook Kankerspoken geplaatst
De flyer (1.000 stuks) van de Stichting Verdriet door je hoofd is weer aanwezig in de
Kikkeropfleurdoos. De Kikkeropfleurdoos dient als aanvulling op de medische informatie en de
behandeling met als opkikker daarin een kleine attentie en wordt met name verspreid in de regio
Den Haag en Westland.

Financieel jaarverslag
Zie de financiële begroting in bijlage (Winst en verliesrekening, Balans per 31 december 2016 en
Algemene toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening).
Plannen 2017-2018







Afronden omzetten site in Wordpress
Drukken en verzenden nieuwe flyer Kankerspoken
Ontwikkelen 3-D-versie van het Kankerspokenmannetje
Participeren in de Landelijke Dag (Nederland) en Wereldkankerdag
Ontwikkelen van informatieve filmpjes over doelgerichte therapie
Uitbreiding sponsoring en PR
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Versturen en uitgifte van Flyers, DVD’s en KNKRWRDNBK
Vanaf 2012 worden er flyers gestuurd binnen Nederland en België. In 2016 zijn er ruim 6.000 flyers
verzonden. Buiten het aantal aangevraagde flyers zijn er ook ruim 1.000 flyers uitgedeeld tijdens
bijeenkomsten presentaties.
Alle inloophuizen (94) hebben als gift de DVD Halte Kanker ontvangen. De overige DVD’s zijn bijna 80x
aangevraagd. Dit aantal is al jaren stabiel.
In 2013 kwam de herdruk KNKRWRDBK uit. Er is in 2016 extra PR gemaakt, wat geresulteerd heeft in een
toename van het aantal bestellingen. Er zijn ruim 200 exemplaren verzonden.

Overzicht Flyers

Overzicht DVD´s

Overzicht KNKRWRDENBK

4
p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055

Website & Facebookbezoeken
Website
Er zijn in 2016 160.000 pagina’s op Kankerspoken bekeken. De website heeft echter ongeveer 8% minder
bezoekers ontvangen dan in 2015 (31.000 tov 33.000). Dit is het eerste jaar dat er een terugloop in de
cijfers te zien is. We verwachten dat dit komt door de tijdelijke overgang naar een andere server, waardoor
een aantal pagina’s niet of onvolledig beschikbaar waren. Met de komst van de nieuwe website begin 2017
verwachten we de stijgende lijn van de afgelopen jaren weer door te zetten.
Het aantal bezoekers uit België blijft groot, in 2016 kwamen ruim 10% van de bezoeken van onze
zuiderburen. In de top 10 van meest bezochte pagina’s worden – buiten de landingspagina’s van de
verschillende categorieën – de twee jongste categorieën het meest bezocht.
Facebook
Op 31 december 2014 had de Facebookpagina van Kankerspoken 242 "vrienden", op 31 december 2015
was dit toegenomen tot 621.
In 2016 hebben we er opnieuw 230 likes bij. Hiervan is 87% vrouw en 12% man.
Onze vrienden komen uit:
- Nederland(803), België(28), Ver. Staten(4), Engeland(3), Curaçao(2), Suriname(2), Canada(2),
Zweden(1), Saint Kitts(1) , Oost Timor(1), Turkije(1), Peru(1) en Ecuador(1).
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Bijlage 1
Presentaties/ Aanwezigheid met een stand van de Stichting
Naam

Wie

Wanneer

Rouw

N. Kleverlaan

April 2016, Maastricht

Kanker in het gezin

N. Kleverlaan

April 2016, RINO, Utrecht

Ernstige ziekte in het gezin

L. Lawa

April 2016, Jeugd gezondheidzorg ZuidHolland West

Kanker in het gezin

J.P. Salomé

Mei 2016, Mammacareopleiding
Rotterdam

Borstkanker en kinderen

N. Kleverlaan
J. Roedema

Juni 2016, Vruchtenburg, Rotterdam

Kom naar de (Be) leef OOK
middag

L. Lawa
J.P. Salomé

September 2016, Rotterdam

Lezing kinderen met een ernstig
zieke (groot)oude

N. Kleverlaan

September 2016, Leerhuizen Palliatieve
Zorg, Cadenza Rotterdam.

Kanker in het gezin

N. Kleverlaan

September 2016, RINO, Utrecht

Informatieavond en modeshow
voor (borst)kankerpatiënten

J.P. Salomé

Oktober 2016, Den Brielle

Borstkanker Samen sta je
sterker

J.P. Salomé

Oktober 2016, Rotterdam

Leven met Borstkanker

N. Kleverlaan
J. Roedema

Oktober 2016, Drachten

Wat doet Borstkanker met je
(klein)kinderen

N. Kleverlaan
J. Roedema

Oktober 2016, Zaandam

Interview RTL-nieuws,
Kanker in het gezin

N. Kleverlaan

November 2016, Alkmaar

Kanker in het gezin

J.P. Salomé

November 2016, Inloophuis Camino,
Nieuwerkerk aan de IJssel

Van Verdriet naar Veerkracht

N. Kleverlaan
J. Roedema

December 2016, Alkmaar
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Bijlage 2: Financieel jaarverslag
Beginsaldo rekening
Beginsaldo kleine kas

Inkomsten
Verkoop
Rente
Donaties individuen
Donaties bedrijven
Inkomsten kleine kas

€ 3.039,14
€ 74,30

2.883,53
4,21
614,04
10.000,04
450,00

Є 13.951,82

Totaal

Uitgaven
Vaste lasten
ING
Verzekeringen
Hosting
Bestuurs- en reiskosten
Overig
Materialen
Presentjes
Website (technisch)
Studiematerialen
Kikkeropfleurdoos
Kleine kas
Inkoop postzegels
Uitgaven kleine kas

1.599,15
40,80
774,40
61,49
250,00
200,00
456,28
325,44

€ 5.252,15

Totaal

Eindsaldo rekening
Eindsaldo kleine kas
Eindsaldo rekening volgens de bank
Verschil

123,01
457,90
179,88
784,80

€ 11.613,25
€ 198,86

€ 11.628,25
€ 15,00
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