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JAARVERSLAG 2017 

 

 

 

Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd 

 

Algemene gegevens 

De stichting Verdriet door je hoofd is opgericht op 19 juni 2008  

Inschrijving KVK:  34305055 

Postadres:   Oosterpark 53  

   1092 AP Amsterdam 

   020 - 6921173 

 

Samenstelling bestuur 

o Mw. drs. Nel Kleverlaan, voorzitter;  
Ontwikkelingspsycholoog, regisseur en initiatiefnemer stichting ‘Verdriet door je hoofd’ 

o Mw. Linda Lawa, algemeen bestuurslid;  
Kunstzinnig therapeut en creatief gezinstherapeut, Praktijk Bikkels en Praktijk Emoties-Enzo 

o Drs. Bernardus Neuhaus, algemeen bestuurslid;  
Filmproducent en initiatiefnemer stichting ‘Verdriet door je hoofd’ 

o Mw. Jetty Roedema, algemeen bestuurslid vanaf 25 april 2017;  
Verantwoordelijk voor de verzending van producten en beheer Facebookpagina. 

o Mw. Janny Salomé, secretaris;  
Verpleegkundig specialist oncologie n.p. 

o Drs. Thijs van Vegchel, penningmeester;  
Adviseur zorginformatica Integraal Kankercentrum Nederland 

Alle bestuursleden hebben kennis van en ervaring met kinderen met een vader of moeder met kanker. Alle 
bestuurswerkzaamheden vonden onbezoldigd plaats. 

 

Comité van Aanbeveling 

• Mw. dr. Jacqueline Stouthard, medisch oncoloog NKI-AVL  

• Mw. Ria Bremer, journaliste en présentatrice 

• Dhr. Peter Kapitein, ambassadeur Alpe d’HuZes 
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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 naasten die ook aan de ziekte kan overlijden. Sommige van deze 
kinderen ontwikkelen psychologische 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. Eveneens in 2013 kwam de tweede herziene versie van het Knkrwrdnbk. uit. 
In 2014 zijn we gestart met een Facebookpagina. In 2017 is de website overgezet naar Wordpress, waardoor 
beschikbaarheid op mobiele devices verbeterd is en kwam de nieuwe folder uit. 

 

Doelstelling 

De stichting Verdriet door je hoofd 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. 

 

Werkzaamheden in 2017 

• Het bestuur heeft in 2017 zesmaal vergaderd. 

• In 2017 is er niet met het Comité van Aanbevelingen (CvA) vergaderd. Wel was er mailcontact. 

• De vernieuwde website werd in 2017 operationeel voor zowel mobiel als voor computers. Dit is mede 
mogelijk is gemaakt door diverse financiële bijdragen van sponsoren.  

• Er is een nieuwe algemene folder ontwikkeld en verstuurd (zie bijlage).  

• Aanwezig met stand bij diverse bijeenkomsten aanwezig (zie bijlage)  

• Er is een groot aantal presentaties gegeven en artikelen gepubliceerd (zie bijlage). 

• Bestuursleden hebben geparticipeerd in werkgroepen, IPSO kindergroepen, onderzoek van de 
Universiteit Utrecht en Doorontwikkeling zelfmanagement tool Oncokompas’ . 

• De activiteiten m.b.t. de kinderen in alle IPSO-huizen zijn geïnventariseerd  

• Deelname aan de landelijke dag van de stichting Langs de Zijlijn  

• Aanhalen contacten met Mammarosa en Stichting Allochtonen  

• Het figuurtje in het logo kreeg de naam Jess.  

• Maakten een start met een boekje over Jess. 

• Onze vormgever ontwikkelde een tiental nieuwe Jessjes om te gebruiken op de website, facebook of in 
PowerPointpresentaties  

• Fondsenwerving blijft actueel en heeft ook in 2017 geresulteerd in een aantal (particulieren) giften en 
sponsoren (zie financieel jaarverslag). 

 

http://www.kankerspoken.nl/
http://www.kankerspoken.nl/
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Behaalde doelen 2017 

• Website beter benaderbaar op mobiele devices 

• Nieuwe algemene folder beschikbaar 

• De bibliotheek van de site werd uitgebreid met diverse boeken voor kinderen van verschillende 
leeftijden.  

• Het monitoren van de site en het beantwoorden van hulpvragen is een continu  proces.  

 
Financieel jaarverslag 

• Zie de financiële winst- en verliesrekening, Balans per 31 december 2017 in de bijlage.  
 
Toekomstplannen 2017 - 2018  

• Beleidsdag 2018 

• Ontwikkelen van verhaallijn Jess 

• Onderzoeken of terugkeer van het forum op de website wenselijk is 

• Ontwikkelen van sleutelhangers voor PR en verkoop van Jess 

• Ontwikkelen van een knuffel voor PR en verkoop van Jess 

• Uitbreiding sponsoring 

 

Media 
Folders 
Vanaf 2012 worden er folders gestuurd binnen Nederland en België. Op 21 april 2017 was de start van de 
nieuwe folder van Kankerspoken. In totaal zijn er 24.558 flyers verstuurd, daarvan gingen er 15.000 naar de 
Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Ook is onze folder (1000 stuks) toegevoegd van de Stichting Verdriet 
door je hoofd in de Kikkeropfleurdoos. Er zijn 243 bestellingen gedaan, daarvan zijn 91 pakketjes van 25 
meegegeven op de V&Vn oncologiedagen voor verpleegkundigen waar we met een stand aanwezig waren. 
 
DVD’s 
De verkoop van de DVD’s zijn de laatste jaren stabiel, in 
2017 zijn 98 DVD’s verzonden.  
 
Knkkrwrdnbk 
In 2013 kwam de herdruk KNKRWRDBK uit. De extra PR in 
2016 heeft geresulteerd in een toename van het aantal 
bestellingen. Er zijn ruim 200 exemplaren verzonden. 
 
Website 
Wegens de overgang naar een compleet nieuw content managementsysteem zijn de gegevens van 2017 niet 
betrouwbaar en worden daarom ook niet in het jaarverslag weergegeven.  
 
Facebook  
Op 31 december 2014 had de Facebookpagina van Kankerspoken 242 ‘vrienden’ op 31 december 2017 was dit 
aantal toegenomen tot 1.186. In 2017 kregen we er 365 ‘vrienden’ bij. Volgers komen buiten Nederland en 
België ook uit Engeland, de USA, Curaçao, Suriname, Zweden, Indonesië, Ecuador, Canada, Bonaire, Sint-
Eustatius en Saba, India, Kenia, Portugal en Wit-Rusland. 
 



 

4 
p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 

Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055 

 

Bijlage 1 
Presentaties/ Artikelen / Aanwezigheid met een stand van de Stichting 
 

Naam (Wat) Wie Wanneer, Waar 

Stand Open dag in ziekenhuizen: 

- Alkmaar, Noordwestziekenhuis 

- Rotterdam, Franciscus Gasthuis en 
Vlietlandziekenhuis 

 

N. Kleverlaan / J. 
Roedema 

 

J. Salomé 

Maart 2017 

Workshop: (klein)kinderen bij Cadenza N. Kleverlaan Maart 2017, Rotterdam 

Artikel: Kanker in het gezin in Navenant N. Kleverlaan April 2017 

Presentatie: Kanker in het gezin N. Kleverlaan April 2017, RINO, Utrecht 

Interview: Wat is en doet Kankerspoken J. Salome April 2017, Schiedam 

Presentatie: Kanker in het Gezin 

 

Stand: Landelijke dag Dronten 

N. Kleverlaan 

 

allen 

Mei 2017, Dronten 

Artikel: 4 x een column in Oncologica N. Kleverlaan  

Presentatie: Kanker in het gezin J. Salomé Mei 2017, 
Mammacareopleiding 

Rotterdam 

Les: Over Kanker aan kinderen van groep 8 (de 
schatkist) 

N. Kleverlaan  

J. Roedema 

Juni 2017, Leeuwarden 

Presentatie kanker in het gezin voor oncologisch 
verpleegkundigen in opleiding 

L. Lawa Juni 2017, Leiden 

Workshop: (klein)kinderen bij Cadenza N. Kleverlaan Juli 2017, Rotterdam 

Artikel: Kanker in het gezin SPKS L. Lawa September 2017 

Presentatie Kinderen met een ouder met kanker  

Stand in het ziekenhuis 

N. Kleverlaan 

J. Salomé 

Oktober 2017, Goes 
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Stand: 

Informatieavond en modeshow voor 
(borst)kankerpatiënten 

J. Salomé Oktober 2017, Spijkenisse 

Presentatie: Kanker in het gezin J. Salomé Oktober 2017, Spijkenisse 

Presentatie: Kanker in het gezin, Scholingsdag 

(vaktherapeuten) 

L. Lawa Oktober 2017, Rotterdam 

Stand: Borstkanker Samen sta je sterker J. Salomé Oktober 2017, Rotterdam 

Presentatie: over Minor Rouw L. Lawa November 2017, Utrecht 

Stand: V&VN oncologiedagen voor verpleegkundigen N. Kleverlaan  

J. Roedema 

November 2017, Ede 

Presentatie: Wat is en doet Kankerspoken J. Salomé November 2017 Inloophuis 
Carma, Naaldwijk 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 
Beginsaldi  Rekening € 11.628,25 
Kleine kas € 198,85 
totaal € 11.827,10 

  
inkomsten 

Verkoop € 1.545,81 
Rente € 4,59 
Actie "Kankerspookjes" € 1.162,00 
Donaties individuen € 545,00 
Donaties bedrijven € 650,00 
totaal € 3.907,40 

  
uitgaven   

vaste lasten   
ING € 121,78 
Verzekeringen € 457,90 
Hosting € 179,88 
Bestuurs- en reiskosten € 1.421,14 

  
Overige uitgaven 

 
Nieuwe folders € 858,20 
Vormgeving € 359,37 
PR € 55,12 
Presentjes € 21,50 
Website (technisch) € 3.509,01 
Telefoonkosten € 60,00 
Kantoorartikelen € 63,12 
Inkoop postzegels € 139,50 
totaal € 7.246,52 

  
Eindsaldi 

 Rekening € 8.336,04 
Kleine kas € 179,40 

  
Samenvatting 

 
Beginsaldo € 11.827,10 
Eindsaldo € 8.289,13 
Begin kas € 198,85 
Eind kas € 179,40 
Verschil kas -€ 19,45 
Eindsaldo bank obv jaarverslag € 8.269,68 

  Eindsaldo volgens de bank € 8.336,04 
Verschil € 66,36 

 

 


