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Sociaal Jaarverslag 2017
Missie Inloophuis Scrabee
Scarabee is een ontmoetings,- ontspannings- en informatieplaats voor iedereen in
de regio Leiden, die is geraakt door kanker.
Je staat er niet alleen voor. Wees welkom!

Bestuurssamenstelling
Scarabee ging in 2017 van start met maar liefst drie nieuwe bestuursleden, namelijk Lia Dickhoff,
Piet de Vries en Gabrie Lansbergen. Daarnaast kwam er in de persoon van Astrid Hageman extra
capaciteit op het gebied van communicatie. Astrid was snel ingewerkt als webmaster en nam ook
de facebook-account over.
In december 2016 nam Els van Berkel afscheid als bestuursvoorzitter. Het bestuur is haar veel
dank verschuldigd voor haar grote inzet , waaronder het organiseren van een “Scarabee op locatie” tijdens de SamenLoop voor Hoop in Noordwijkerhout. Els is opgevolgd door Alfons Morssink,
die zich vol enthousiasme heeft gestort op deze nieuwe taak. Brigitte van Elburg was en bleef bestuurslid met aandachtsgebied promotie & publiciteit. Daarmee beschikt Scarabee weer over een
volledig én zeer actief bestuur.

Financiële ondersteuning
De netwerken en ervaring, die de nieuwe bestuursleden meebrachten, werden volop ingezet
voor onder andere nieuwe afspraken met de verhuurder, contacten met fondsen en een serie
(subsidie)gesprekken met wethouders uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk. Ook bracht mw. L. Bloemen, burgemeester van Zoeterwoude, een bezoek aan ons inloophuis en werden een tweetal serviceclubs bezocht.
Scarabee nam deel aan de ‘Loop tegen kanker’ in Warmond en kreeg via de brancheorganisate
IPSO financiële ondersteuning voor de trainingsdagen van gastvrouwen.
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Publiciteit
Uitgeverij Verhagen continueerde haar steun en stelde iedere maand een halve pagina free publicity beschikbaar in haar uitgaven. Daarnaast plaatsten het Leids Nieuwsblad en het Leidsch Dagblad regelmatig (gratis) nieuwsberichten. Het Leidsch Dagblad besteedde in september uitgebreid aandacht aan de eerste verjaardag van Scarabee Kids,
Met de steun van het Druckerfonds uit Leiden werd de communicatie verder geprofessionaliseerd: de nieuwsbrief kreeg een nieuw jasje, er vond een update plaats van de website, er kwamen nieuwe flyers en er werd opdracht gegeven voor het samenstellen van een animatiefilm (de
film is begin 2018 verschenen en is te vinden op you tube en op de welkomspagina van onze
website). Verder waren enkele gastvrouwen aanwezig op de Open Dagen in het LUMC en ziekenhuis Alrijne en werden presentaties verzorgd voor diverse sociale teams en andere verwijzers.

Activiteiten
Het zijn vooral de activiteiten (meer dan de ‘open’ inloop) die bezoekers trekken. Het streven is
dan ook de activiteiten verder uit te breiden. Hierbij gaat het om zowel bestaande (zo wordt nu
driemaal per week Dru-Yoga aangeboden) als nieuwe activiteiten. Wij hanteren daarbij deze indeling: ontspanning, creatief, informatie, actief en Scarabee Kids. Enkele opmerkingen hierbij:
-

Na een lange periode van voorbereiding startte in september de groep ‘verder na borstkanker’ i.s.m. gespecialiseerde verpleegkundigen van Alrijne Ziekenhuis.

-

Samen met de prostaatkankervereniging werd een prostaatkankergroep opgericht.

-

De maandelijkse informatiebijeenkomsten van Café Scarabee werden gecontinueerd met
onder andere een drietal avonden over kanker als chronische ziekte.

-

Er waren maandelijkse bijeenkomsten voor het maken van de speciale Hearts Pillows;
deze worden gratis beschikbaar gesteld aan bezoeksters en langsgebracht bij patiënten
van het Alrijne Ziekenhuis.

-

De creatieve workshops werden steeds drukker bezocht.

-

Scarabee Kids heeft een vaste kern trouwe bezoekers. Met drie gedreven en ervaren begeleidsters is er is plaats voor meer kinderen. Voor 2018 verwachten wij dat onder andere de contacten met de diverse jeugd- en gezinsteams in de regio zullen leiden tot uitbreiding van de groep.

-

Gestart werd met de meditatiegroep ‘Ontspanning door visualisatie’.

De Kerstboom werd net als vorig jaar beschikbaar gesteld door tuincentrum Ranzijn. Bij de kerstboom keken gastvrouwen, activiteitenbegeleiders en bestuur terug op een intensief jaar en verwelkomden een nieuw jaar met nóg meer activiteiten, meer gasten en een groeiende groep verwijzers en donateurs.
Maart 2018
Brigitte van Elburg
Bestuurslid Communicatie
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Financieel Jaarverslag 2017
Sinds Scarabee ruim vier jaar geleden haar intrek nam aan de Oude Vest (als onderhuurder van
Stichting de Vruchtenburg/Fortagroep) is er sprake van een langzame maar gestage groei van het
aantal gasten. In 2016 waren er ruim 600 gasten.
Na de aanloopsubsidies van KWF en enkele andere fondsen hebben Alrijne Ziekenhuis, LUMC,
Zorg en Zekerheid en Achmea met hun bijdragen gezorgd voor een dekking van de exploitatiekosten in de periode 2015 - 2017 en kon een reserve worden opgebouwd.
Begin 2017 is er een bijna volledig nieuwe bestuur aangetreden en zijn de doelstellingen aangescherpt, mede naar aanleiding van de analyse van omliggende inloophuizen (Den Haag, Delft,
Nieuw-Vennep en het Westland). In 2017 is het aantal gasten verdubbeld tot ca 1200. Hieronder
treft u een overzicht van de woonplaatsen van de gasten.

Een vrijwilliger was als coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de aansturing
van de gastvrouwen en activiteitenbegeleiders. Het bestuur bestaat ook uit vijf vrijwilligers.

Doelgroep
Aan kanker overlijden per jaar ca 45.000 mensen in Nederland. Dat betekent voor regio Leiden ca
600/jaar. Ieder jaar zijn er ca 0,6% nieuwe kankergevallen; dat betekent ca 1.500 in onze regio.
Daarnaast neemt het aantal kankerpatiënten in de chronische fase dit decennium toe met 60%.
Steeds meer mensen hebben minder zekerheid over hun leven; in onze regio dus ca 10.000 personen (patiënten en naasten).
Psychosociale zorg wordt steeds belangrijker. Dit is de zorg voor patiënt en hun naasten bij het
verwerken van de ziekte en de gevolgen daarvan. Dat kan zowel in de formele zorg (met professionele betaalde krachten) als in de informele zorg met voornamelijk getrainde vrijwilligers onder
begeleiding van een betaalde coördinator.
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Een landelijk project mede geïnitieerd door IPSO, de landelijke vereniging van inloophuizen, probeert per regio de psychosociale oncologische zorg in kaart te brengen en alle initiatieven met
elkaar in contact te brengen. Huisartsen verwijzen gemakkelijk naar de professionele zorg, maar
zijn minder goed bekend met de mogelijkheden van ondersteuning door vrijwilligers en lotgenoten.

Begroting en dekkingsplan
Om de doelstellingen te realiseren is er meer geld nodig. IPSO is in overleg met het Ministerie van
VWS om (mogelijk vanaf 2020) met een landelijk regeling te komen, vgl. de regeling voor de vrijwillige inzet in hospices en in thuissituatie (regeling palliatieve terminale zorg), of via de VNG uit
de WMO-regeling of vanuit een substitutieregeling (zorgverzekeraars).
Voor een verantwoord dekkingsplan voor de continuïteit van het inloophuis is in 2017 een aanzet
gegeven aan de verwerving van:


Subsidie van gemeenten (Leiden en omgeving) voor de dekking van de operationele kosten;



Bijdragen van regionale fondsen, acties van bedrijven en serviceclubs en donaties voor de
bekostiging van (nieuwe-) activiteiten en de huisvesting;



Meer giften (donateurs en eenmalige giften) en opbrengsten uit lokale activiteiten.

April 2018
G.J.T. Lansbergen
Penningmeester
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Jaarrekening 2017
Balans 2017
ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

PASSIVA

31-12-2017

Investeringen pand & inrichting

€

3.091

€

6.799

Eigen vermogen

€

Liquide middelen

€

61.432

€

50.367

Nog te betalen huur

€

Totaal

€

64.523

€

57.166

€

31-12-2016

62.078 €

57.166

2.445
64.523 €

57.166

Staat van Baten & Lasten 2017
LASTEN

31-12-2017

31-12-2016

BATEN

Uitgaven

€

€

Subsidies en donaties €

24.195

27.261

Resultaat

€

4.904

€

2.861

Totaal

€

29.099

€

30.122
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31-12-2017

31-12-2016

28.300 €

29.588

Diverse inkomsten

€

723 €

396

Rente

€

76 €

138

€

29.099 €

30.122
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