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Het begin is er! 

 

Op 7 juli 2017 heeft De Vlaardingse Boei haar deuren aan de 

Hoogstraat 168  in Vlaardingen geopend. Hier kunnen volwassenen 

en kinderen, die met kanker geconfronteerd zijn, maar ook voor hun 

naasten en mogelijk nabestaanden, terecht voor een laagdrempelig 

niet-medisch aanbod, zoals een praatje met lotgenoten, informatie, 

advies (kenniscentrum), (psycho-)sociale ondersteuning en 

activiteiten. 

Het eerste half jaar heeft in het teken gestaan van het maken van 

een geslaagde start en een eerste inbedding in de Vlaardingse 

samenleving. In dit jaaroverzicht geven wij beknopt aan waar de 

Vlaardingse Boei voor staat en welke eerste stappen wij hebben 

gemaakt. Verder is als een financiële verantwoording opgenomen. 

Zoals het kopje boven deze alinea al aangeeft: “het begin is er”, dit 

geldt ook voor dit eerste jaarbericht. Een eerste, volledig jaarbericht 

zal pas over het jaar 2018 gepubliceerd kunnen worden.  

 

De start. 

 

De Vlaardingse Boei is opgericht door betrokken Vlaardingers die – 

of zelf, of in hun directe omgeving – met kanker zijn geconfronteerd 

en merkten dat er behoefte was aan aanvullende ondersteuning bij 

het verwerkingsproces. Het initiatief “Vlaardingen Geeft”  heeft in 

korte tijd vele mensen en bedrijven uit de regio geënthousiasmeerd, 

en gemobiliseerd, om samen een inloophuis in Vlaardingen te 

realiseren. 

Het eerste half jaar is met name gebruikt om naamsbekendheid op 

te bouwen, het activiteitenprogramma vorm te geven, vrijwilligers en 

gasten te werven en een gezonde financiële situatie te creëren.  

Dit streven is behaald, waardoor er in 2018 verder gebouwd kan 

worden aan een vitale, energieke organisatie die midden in de 

samenleving staat en passende ondersteuning biedt aan haar 

gasten.  
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Bewust (samen) leven met de gevolgen van kanker. 

 

Het betrekken van Vlaardingse organisaties bij de Vlaardingse Boei 

sluit aan bij het idee van de participatiemaatschappij. De transitie van 

de verzorgingsmaatschappij naar de participatiemaatschappij is een 

belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. Hierbij wordt een beroep 

gedaan op de zelfredzaamheid van burgers; niet uitgaan van zorg, 

maar uitgaan van eigen kracht en de mogelijkheden die je zelf (nog) 

hebt met steun van mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers.  

 

De Vlaardingse Boei wil, nu en in de toekomst, volledig op deze 

ontwikkeling aansluiten en een model ontwikkelen waarin de kracht 

van een ieder maximaal wordt benut. Hierin is er naast de aandacht 

voor degene die ziek is, ook veel aandacht voor de naasten in de 

breedste zijn van het woord. 

 

 

 

 

 
 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:  H.J. Hessel (Bert),  
Secretaris: M.A. van de Meulen – Borst (Marja) 

Penningmeester: P.T. Lassooij (Pierre) 
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Wat willen wij bereiken? 

 

De Vlaardingse Boei biedt behoeftegerichte ondersteuning waardoor 

de gast zijn/haar kracht (weer) leert in te zetten. Op deze manier 

maakt de Vlaardingse Boei een essentieel en concreet verschil in het 

leven van kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden. Dit 

alles ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of 

acceptatieproces waarin men zich bevindt. In het kader van 

participatie en meedoen in de samenleving doen we dit samen met 

anderen: instellingen, instanties en bedrijven, die betrokken zijn bij 

de gasten van de Vlaardingse Boei en hem/haar verder kunnen 

ondersteunen bij het opnieuw in zijn of haar kracht zetten en zich 

betrokken voelen bij onze visie en missie. 

Vanuit De Vlaardingse Boei moet een netwerk binnen Vlaardingen 

ontstaan waarmee we kanker bespreekbaar maken, niet 

wegstoppen, maar onderdeel van de Vlaardingse samenleving laten 

uitmaken. Wij zijn ervan overtuigd dat we deze rol kunnen vervullen 

binnen Vlaardingen door andere organisaties  te betrekken en samen 

te werken geven we hier invulling aan.  

 

Kanker is ingrijpend voor patiënten en hun naasten. Een luisterend 

oor en een plek waar contact kan worden gelegd met 

gelijkgestemden is belangrijk. Een plek waar gasten even zichzelf 

kunnen zijn, los van alle medische ballast en keuzes die gemaakt 

moeten worden. De gasten kunnen terecht in De Vlaardingse Boei.  

 

Vanuit een centraal punt, en vanuit veiligheid wordt actief de 

verbinding gezocht met de samenleving. Je staat er niet alleen voor. 

 

 

De Vlaardingse Boei heeft niet de ambitie om alle mogelijke 

ondersteuning en activiteiten aan te bieden binnen de muren van het 

inloophuis. Wij zijn ervan overtuigd dat we de verbindende schakel 

kunnen zijn binnen Vlaardingen, en op die manier samen met 

anderen een volledig programma kunnen bieden. 

 

De ondersteuning is erop gericht mensen (weer) in hun kracht te 

zetten door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast een vrije inloop gedurende de openingstijden, waarin kan 

worden binnengelopen voor een kop koffie en/of informatie, worden 

er wekelijks thema bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. 

Deze bijeenkomsten zullen, naast de reguliere opening, worden 

aangekondigd op de website van De Vlaardingse Boei. Er is ook de 

mogelijkheid om 1:1 gesprekken te voeren tussen gasten met de 

vrijwilligers. 

 

 

 

 

 Luisterend oor van vrijwilligers of 

lotgenoten 

 Informatie:  bibliotheek, lezingen 

 Activiteiten:  creatief, sportief, verdiepend 

 Ontspanning:  afleiding, verwennerij 

 Verwijzing: naar (therapeutische) 

begeleiding  
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Wat hebben wij gedaan in 2017? 

In 2017 hebben 15 vrijwilligers zich ingezet voorde Vlaardingse boei. 

Een aantal van hen waren met name betrokken bij de startfase. Het 

merendeel van de vrijwilligers is structureel betrokken bij de 

activiteiten. De activiteiten werden door hen op diverse manieren 

geleverd. Er werden ontspanningsactiviteiten aangeboden zoals 

yoga Verder zijn er lichamelijke activiteiten georganiseerd zoals een 

stadswandeling. Ook werden er creatieve activiteiten georganiseerd 

zoals bijvoorbeeld een broodbak-workshop. Buiten deze activiteiten 

zijn er informatiebijeenkomsten gehouden met externe sprekers. Een 

voorbeeld hiervan is de informatiebijeenkomst kanker en voeding in 

samenwerking met een diëtiste.  bemenst bij evenementen. Verder 

zijn er zogenaamde verwendagen georganiseerd., waarbij gasten 

een complete make-over aangeboden hebben gekregen.   

Een groot deel van de vrijwilligers onderhouden als gastvrouwen- en 

heren en programmabegeleiders het directe contact met de gasten. 

De overige vrijwilligers zijn werkzaam binnen de ondersteunende 

dienst. Alle personen die verbonden zijn aan de Vlaardingse Boei 

doen dit op vrijwillige basis en onbetaald, ook het bestuur is volledig 

onbezoldigd.  

Het (halve) jaar 2017 kende een opgaande lijn in bezoekersaantallen. 

In 2017 zijn er rond de 125 bezoeken afgelegd aan de Vlaardingse 

Boei tijdens de inloop en activiteiten. Voor de inloop is “de Winkel” 

aan de Hoogstraat drie dagdelen per week geopend.  

 

 

 

 

Steeds meer mensen weten de weg naar de Vlaardingse Boei te 

vinden, waarbij het een plek wordt waar gasten zich prettig kunnen 

voelen en hun verhaal kunnen delen. Dat onze organisatie steeds 

bekender wordt bij de doelgroep stemt tot tevredenheid. 

 

 

 

In 2017 zijn er contacten gelegd met het MKB en maatschappelijke 

organisaties in Vlaardingen. Deze investering heeft geleid tot een 

breed aanbod van activiteiten in 2018.  

 

  



Bijlage 1    
 
FINANCIEEL VERSLAG 2017     
 
       

BALANS PER 31 december 2017      

       

Activa   31 december 2017  Passiva  

 31 december 
2017 

          €              €  

       
Vlottende activa    Eigen Vermogen                  11.958     

       
Liquide middelen                  11.958         

                           -         

sub-totaal                  11.958         

       

       

       

       

Totaal activa                  11.958      Totaal passiva                  11.958     
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EXPLOITATIEREKENING 2017       

       

Baten  2017     

          €      
         
Gedreven voor succes                  10.000         
Tennisvereniging Holy                    1.000         
St.Vlaardingen geeft                  21.445         
Adm.kantoor Brandsen                       250         
Overige baten                       414         

        

        

Totaal baten                  33.109         

       

       

Lasten  2017     

           €      
         
Inrichting/verbouwing/opening                  11.461         
huurlasten 010417-311217                    6.984         
energielasten                        675         
kosten inventaris                       540         
verzekeringen                       248         
telefoonkosten                       163         
versnaperingen inloophuis                       483         
attenties vrijwilligers                       472         
overige lasten                       125         
         

Totaal lasten                  21.151         

       

       
Resultaat          €                 11.958         
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TOELICHTING  OP  DE  
EXPLOITATIEREKENING      

       

Baten:  2017     

          €      

        
Donatiefonds ING                   3.000         
Subsidie gem.vlaardingen                 11.250         
Extra donatie                      211         
Huur pand Vlaardingse Boei                   6.984         

        

Totaal St. Vlaardingen geeft                  21.445         

       

 


