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Inleiding 
 
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan belangrijke 
gebeurtenissen; activiteiten  en bereikte resultaten in het jaar 2015. 
Voordat dit per afdeling zowel kwalitatief als kwantitatief wordt toegelicht 
wordt stilgestaan bij van belang zijnde zaken die betrekking hadden op 
het gehele Toon Hermans Huis Ede (THHEde). 
 
 
 
Belangrijke of bijzondere gebeurtenissen: 
 
·         Februari vertrek van een van de coördinatoren van het inloophuis. 
·         Een geslaagde open dag in februari. 
·         Deelname aan het groot Edes dictee  
·         De PR commissie opgeheven en die taken binnen het MT  
          voortgezet en/ of projectmatig. 
·         Deelgenomen aan de vrijwilligersbanenmarkt in Cultura. 
·         Een info kraam gehad op de Vlegeldag in Bennekom. 
·         Met een verkoopkraam op Pure Passie gestaan. 
·         Pannenkoeken gebakken voor de deelnemers aan de Roparun. 
·         Deelname aan het Maatschappelijk Netwerk Ede. 
·         Amper verloop onder de gastvrouwen/heren van het inloophuis.  
.         Als dank voor de inzet van de mensen organiseert het bestuur een             
.         kerstdiner en het werd een druk bezochte avond met ca. 65 
.         mensen. Een ontmoeting met leden van het bestuur en het  voor     
.         stellen  van nieuwe mensen. 
 
         
 
 Inloophuis:  
 



In 2015 kwamen er 159 gasten binnenlopen voor ’n praatje, ’n kop koffie 
en vooral voor een luisterend oor. 
Daarnaast kwamen er 137 kinderen naar Toon Tovenaars op de 
woensdagmiddag. 
Op de dinsdag én donderdagmiddag hebben diverse mensen in totaal 
419 x deelgenomen aan de schilderlessen. 
Voor de exposities e.d. hebben we 222 mensen mogen verwelkomen. 
En onze medewerkers komen ook graag in ons Toon Hermans Huis, 
naast de gastvrouwen/heren die dienst hadden, zagen we 980 mensen 
binnen komen lopen. 
Het koor Zingen voor je Leven heeft (uitgezonderd de zomermaanden) 
elke twee weken geoefend in ons inloophuis. Er waren steeds 17 á 20 
zangers aanwezig. 
De Yogacursus is in 2015 2x van start gegaan met voldoende 
deelnemers. 
De cursus ‘Ontdekkend schrijven’, gestart in 2014 werd in februari na 8 
bijeenkomsten afgerond. 
Met veel enthousiasme startte Rianne met het aanbieden van een 
maandelijkse Beauty-workshop. Helaas bleek daar zo weinig 
belangstelling voor te zijn dat we na 2x besloten te stoppen hiermee. 
In mei zijn we gestart met een maandelijkse inloop ‘Kleuren voor 
volwassenen’. In de 8 bijeenkomsten kwamen 33 dames kleuren. 
Elke eerste zondag van de maand is ons THH smiddags open voor ’n 
Bakkie Troost. In totaal hebben daar 30 mensen gebruik van gemaakt. 
Er is 9 maal ’n creatieve workshop georganiseerd. Met veel plezier 
hebben daar 58 gasten aan deelgenomen! 
 
 
 
Oncologisch centrum : 
 
Bij de evaluatie van de verpleegkundigen/artsen/baliemedewerkers 
krijgen de vrijwilligers die werkzaam zijn in het oncologisch centrum een 
tien-met-een-griffel, iedereen is zeer tevreden over de inzet van de 
vrijwilligers. 
De vrijwilligers zelf hebben het ook erg naar hun zin en voelen zich 
inmiddels thuis in het oncologisch centrum. 
In de loop van het jaar werd ons gevraagd of er vrijwilligers ingezet 
kunnen worden in het radiotherapeutisch centrum op de begane grond. 
Daar wordt na een verbouwing de polikliniek haematologie een deel van 
het radiotherapeutisch centrum en de wachtkamer zal dan meer bezet 
worden met patiënten, dus ook wat meer werk voor vrijwilligers. 



Later het jaar hebben we kennis gemaakt met de nieuwe zorgmanager, 
zij liet zich zeer lovend uit over de kwaliteit van de vrijwilligers en vond 
dat het voelbaar was in het hele oncologisch centrum. 
Ook weer een training met nieuwe vrijwilligers, helaas bleef er maar een 
heel klein aantal over, maar wel heel enthousiaste mensen. 
Aan het eind van het jaar liet een aantal vrijwilligers weten er mee te 
willen stoppen, zeer confronterend, zeker nu we de nieuwe uitdaging 
aangaan met het radiotherapeutisch centrum. Maar we gaan er voor en 
in het nieuwe jaar gaan we nieuwe vrijwilligers werven. 
 
 
 
Toon Tovenaars.: 
 
De woensdagmiddag-inloop van Toon Tovenaars heeft in die zin meer 
bekendheid gekregen, dat door het jaar heen de middagen door steeds 
meer kinderen bezocht werden. De bezetting van de woensdagmiddag 
door vrijwilligers was aanvankelijk lastig. Later in het jaar is daar een 
goede oplossing voor gevonden. 
 
In 2015 zijn er voor kinderen, die direct of indirect met kanker te maken 
hebben    of hebben gehad een aantal workshops georganiseerd, t.w.  

 Workshop  “Egel en vaas maken” (woensdag 18 februari 2015) 

 Workshop  “Zeepjes maken” (woensdag 28 april 2015)  
 Workshop “Activiteitencircuit”, als afsluiting van het seizoen 

(woensdag 24 juni 2015) 
 
 
Op 9 december 2015 was het de eerste keer, dat Toon Tovenaars met 
een nieuw opgezet project, getiteld “Zeg het met …..”  van start ging. Bij 
“Zeg het met …..” mag een kind voor een dierbare, die kanker heeft of 
heeft gehad, onder professionele begeleiding (Dineke “Taartendoos”) 
zelf iets voor die dierbare maken en het zelfgemaakte eindproduct aan 
het eind van de middag in aanwezigheid van alle andere gasten aan de 
dierbare aanbieden. op een goede en professionele manier kan 
begeleiden.  
Tijdens het Festival Pure Passie in 2014 kon het publiek 
schilderpaneeltjes van 10 x 10 cm beschilderen. Alle schilderijtjes 
werden na afloop tot 1 kunstwerk bij elkaar gebracht en kreeg de naam 
“Samenhang”. Het Toon Hermans Huis Ede kreeg de eer het kunstwerk 
“Samenhang” in ontvangst te mogen nemen om in haar gebouw te 
hangen.  



Aan het toneelstuk “Tellen tot Tien” dat binnen de setting van Toon 
Tovenaars is ontstaan en vormgegeven in 2014 en 2015 met het doel 
om meer bekendheid voor de kinderafdeling Toon Tovenaars te 
verwerven, werd ons in februari van het afgelopen jaar de aangevraagde 
“Subsidie Kwaliteitsproject Inloophuizen 2015” van het IPSO toegekend. 
Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven om dit toneelstuk “Tellen tot Tien” 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar te kunnen realiseren en op te voeren.   
Op beeldende wijze wordt in “Tellen tot Tien” verteld wat kanker is en 
wat deze ziekte in het dagelijks leven teweeg kan brengen, wanneer je 
als kind direct of indirect hiermee in aanraking komt. 
In totaal hebben vele volwassenen en tot en met november 27 kinderen 
de voorstellingen bezocht.  
 
 
 
Bedrijfsvoering: 
 
In februari 2015 is de vacature coördinator bedrijfsvoering ingevuld. In 
eerste instantie is een aantal verbeterpunten geïnventariseerd om 
vervolgens prioriteiten te stellen met betrekking tot de uitvoering. 
Aangaande de bedrijfsvoering zijn de volgende activiteiten opgepakt en 
initiatieven genomen: 
 
Schoonmaak: 
-  Het schoonmaakcontract is beëindigd en wordt nu uitgevoerd door 
vrijwilligers 
 
Huismeester:  
- Met ingang van 2015 is de vacature huismeester ingevuld. De 
huismeester draagt bij avondactiviteiten zorg voor het beheer van het 
Toon Hermans Huis Ede 
 
Onderhoud gebouw en inventaris: 
- Technische werkzaamheden wordt uitgevoerd door een vrijwilliger 
- Inrichting gesloten magazijn voor opslag waardevolle spullen 
- Sleutelplan ingevoerd 
- Via sponsoring bloembakken, tafels en kasten aangeschaft 
- Controleren van lift en brandblusapparaten 
 
Bibliotheek: 
De bibliotheek wordt beheerd door een vrijwilliger. De boeken zijn 
gerelateerd aan het thema kanker. 
 



Administratie en secretariaat: 
- Opstellen agenda en notuleren MT vergadering 
- Alle correspondentie verzenden via mail 
- Opstellen en beheren van adressenbestanden 
- Registreren van ingekomen mail en ingekomen en uitgaande nota's 
- Kasbeheer 
- Opstellen begroting 2015 en 2016 
 
 
PR: 
-Beheer website 
- Nieuwsbrief, drie keer per jaar 
- Ontwerpen en beheer drukwerk 
- Contacten met media onderhouden 
- Teksten schrijven 
- Aanschaf polo's en stoepbord 
- Persberichten schrijven 
- Advertenties maken en laten plaatsen 
 
Lijn en Kleur : 
In 2015 is een tweede  docent schilderen gestart.  Er is nu op dinsdag- 
en donderdagmiddag cursus 
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