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1. Voorwoord 
 

 

 

 

 

Zojuist kom ik terug van ons Toon Hermans Huis Emmeloord; volop reuring: een groep van  

tien gasten is bezig met bloemschikken. Onder leiding van Co Orsel ontstaan prachtige  

creaties, die ieder mee naar huis neemt. In de huiskamer/vergaderruimte voeren zes anderen  

een geanimeerd gesprek. Kortom, het is erg gezellig. 

 

Ons Toon Hermans Huis Emmeloord bestaat nu een kleine 3 jaar en we mogen tevreden zijn.  

De meeste van onze trouwe gasten, ongeveer vijftien in getal, nemen volop deel aan geboden  

activiteiten zoals schilderen, fotografie, koken, yoga en meer. Enkelen zetten zelf een  

workshop op zoals Blokzijler Brok maken, klei schilderen en werken met papier.  

Intussen passeren allerlei onderwerpen de revue: natuurlijk het weer en de dagelijkse dingen,  

maar er is ook ruimte voor het delen van gevoelens rond de ziekte kanker en dat doet velen  

zichtbaar goed, met dank aan onze gastvrouwen en -heer, allen vrijwilligers.  

 

Daarnaast zijn er de informatieavonden over onderwerpen rondom de ziekte en ook over de  

emotionele aspecten. De coördinatoren sturen alles aan en het bestuur denkt en regelt op de  

achtergrond. 

 

Speerpunten voor de komende tijd zijn het vasthouden van de aandacht van onze doelgroep,  

mensen met kanker en hun naasten, voor het Toon Hermans Huis en het consolideren van de  

financiering van de lopende kosten voor de iets langere termijn.  

 

Al met al: wij zijn heel tevreden met wat we gezamenlijk bereikt hebben en hopen op weer  

een goed jaar voor onze gasten en alle vrijwilligers.  

 

Aan allen: veel dank! 

 

Namens het bestuur, 

 Noud Wijnen, voorzitter. 
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3. Doelstelling en beleidsactiviteiten 

 

 

 

De stichting heeft ten doel mensen met kanker of hun naasten te ondersteunen op praktisch en 

gevoelsmatig gebied, hun welbevinden te stimuleren, alsmede de ruimte en gelegenheid te 

bieden voor creatieve uitingen en ontspanning. 

Het inloophuis biedt lotgenoten de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, met elkaar te 

ontspannen en om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. 

In ons beleidsplan is de doelstelling van de stichting verder uitgewerkt en is aangegeven 

welke activiteiten worden ondernomen.  

Het Toon Hermans Huis Emmeloord, verder te noemen THHEmmeloord, is elke 

woensdagochtend geopend van 9:30 – 12:00 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bloemschikken (foto: E3 fotografie) 
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4. Aanbod voor de doelgroep 

 

 

a. Doelgroep 

 

Een Toon Hermans Huis is er voor mensen met kanker of mensen die kanker hebben gehad,  

hun familieleden en/of naasten. 

 

b. Activiteitenaanbod 

 

In 2014 worden de volgende activiteiten aangeboden: 

 

- Inloopmorgen elke woensdag: op een laagdrempelige manier lotgenoten met elkaar in 

contact brengen waarbij gasten kunnen binnenlopen en een praatje maken met 

lotgenoten of met een van de gastvrouwen of –heer. 

Ook in 2014 is er sprake van een geleidelijke toename van het aantal bezoekers. Het 

aantal varieert van 2 tot 14 per ochtend met een gemiddelde van 4,6. Het totaal aantal 

bezoekers van uitsluitend de inloopochtend komt uit op 230.  

De teller van activiteiten geeft een totaal van 130 en overtreft daarmee 2013 

spectaculair. De meeste deelnemers aan activiteiten zien we ook regelmatig terug 

tijdens inloopochtenden.   

In de zomer worden opnieuw 8 krantenartikelen (met foto) in de Flevopost 

gepubliceerd waarna het aantal bezoekers merkbaar verder toeneemt. Daarom worden 

rond de kerst opnieuw 4 artikelen (met foto) gepubliceerd in de Flevopost. 

In het voorjaar starten we met een extra inloopavond op de eerste maandag van de 

maand 

 

- De lezing op 22 mei over ‘Vermoeidheid bij kanker’ door dr. Gerrit Jan Veldhuis, 

internist van het Antonius ziekenhuis, voorziet duidelijk in een behoefte. De Rabobank 

stelt hiervoor belangeloos een zaal beschikbaar en verzorgt ook de catering. We mogen 

die avond ongeveer 70 belangstellenden verwelkomen. Van de gelegenheid om vragen 

te stellen wordt volop gebruik gemaakt. Zoals gehoopt vertaalt dit alles zich direct in 

een toenemende belangstelling tijdens de inloopochtend 

 

- Op 25 september volgt een lezing over ‘Bijwerkingen bij de behandeling van kanker’ 

door dr. Matthé Bollen, internist/oncoloog bij de MC Groep. Eveneens een zeer 

geslaagde avond met een vergelijkbare grote opkomst waarvoor we opnieuw van de 

gastvrijheid van de Rabobank gebruik maken. Weer merken we dat het leidt tot een 

toename van het aantal gasten tijdens de inloopochtend 

 

- Pim van der Maden neemt in 3 sessies gasten mee de natuur in en laat hen zien hoe je 

bijzondere foto’s van vaak alledaagse dingen kunt maken. Zijn medewerkers maken 

hier een prachtig videoverslag van die te zien is op zijn site: 

http://www.pimvandermaden.com 

-  

 

- Schilderlessen van Simone van den Berg en Anne Jaap Rapper van De Hijstoren / 

K.W.A.S.T uit Lemmer (in juni en in het najaar). Een populaire activiteit waar 52 keer 

op ingetekend is 

http://www.pimvandermaden.com/
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- De bloemschikcursus van Co Orsel in het vóór- en najaar blijkt erg in trek en is met 56 

deelnames een absolute topper die door de gasten hoog gewaardeerd wordt 

 

- Roelfien Wuestenenk van Studio TeGast verzorgt een kookworkshop in april en 

november. Om praktische redenen kunnen hier telkens maximaal 5 gasten intekenen. 

Ook deze workshop wordt erg gewaardeerd 

 

- Yogalessen door Monique Wijnants. Hier wordt door 4 personen gebruik van gemaakt 

 

- Van de door twee gastvrouwen aangeboden massage wordt op bescheiden schaal 

gebruik gemaakt 

 

- De in het voorjaar geplande lezingen van Barbara Driessen over ingrijpende 

levenssituaties worden, als gevolg van onvoldoende publiciteit en een geringe opkomst, 

geannuleerd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koffiepauze tijdens de workshop schilderen (foto: E3 fotografie) 
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5. Organisatie 
 

 

 

a. Vrijwilligersorganisatie 

 

Het THHEmmeloord is een vrijwilligersorganisatie. Ook in 2014 een heel “platte  

organisatie” waar bestuursleden en vrijwilligers hun kennis en deskundigheid vele uren  

belangeloos inzetten om het THHEmmeloord te runnen. 

 

In tegenstelling tot een “normale“ organisatie besteden vrijwillige medewerkers een  

gedeelte van hun tijd aan het werk. Vaak niet meer dan een dagdeel per week 

De coördinatoren hebben de afgelopen jaren veel tijd en aandacht besteed om van de  

vrijwilligersgroep een echt team te maken.  

 

Werving van vrijwilligers behoefde in het verslagjaar geen speciale actie. De meeste  

vrijwilligers die zich in 2012 al meldden bleven en nieuwe vrijwilligers komen via het  

persoonlijke netwerk van bestuursleden en coördinatoren en andere vrijwilligers.  

 

Voor een aantal (creatieve- en ontspannings) activiteiten bieden gekwalificeerde  

professionals zich (weer) als vrijwilliger aan. Zoals voor lezingen, yoga en meditatie, 

massage, fotograferen, bloemschikken, koken en schilderen. 

 

Gastvrouwen en -heren ontvangen mensen met kanker en hun naasten (bij THHEmmeloord  

noemen we hen gasten of bezoekers), geven informatie en gaan in gesprek over hetgeen de  

gasten bezighoudt in relatie tot de ziekte kanker. Ze doen dit minimaal één dagdeel per 4 à 6  

weken in wisselende diensten van vier uur tijdens de woensdag (de dag dat het inloophuis  

open is).  

Daarnaast werken ze mee aan de voorbereiding en uitvoering van speciale activiteiten die in  

het huis georganiseerd worden, zoals themabijeenkomsten, creatieve workshops,  

ontspanningsactiviteiten e.d.. 

Er is voor hen een functiebeschrijving opgesteld waarin is opgenomen wat er van hen  

verwacht wordt en wat hun taken inhouden. Voor de gastvrouwen en -heren zijn speciale  

vrijwilligerscontracten opgesteld, waarin onder andere is opgenomen het opleidingstraject dat  

moet worden gevolgd.  

Het bestuur hecht belang aan een correcte ontvangst en begeleiding van bezoekers.  

De gastvrouwen en -heer hebben voor het goed kunnen ontvangen en begeleiden van de  

bezoekers en de activiteiten in 2012 een training gevolgd die verzorgd wordt door IPSO.  

Ook voor de coördinatoren zijn functiebeschrijvingen opgesteld. 

 

De beide coördinatoren verrichten zonder vergoeding hun werk evenals de gastvrouwen/heer  

en verschillende cursusleiders. 

 

 

 

b. Coördinatoren en gastvrouwen en –heer en andere vrijwilligers 

 

In 2014 hebben 2 coördinatoren samen de leiding bij de dagelijkse gang van zaken van  

het Toon Hermans Huis in Emmeloord, in nauw overleg met het bestuur.  

De coördinatoren wonen daartoe de bestuursvergaderingen bij en rapporteren (schriftelijk  
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en mondeling) over de voortgang. Zij voeren gesprekken met nieuwe gastvrouwen en –heren  

en zorgen voor een vrijwilligersovereenkomst. Ook verstrekken ze cursusmateriaal voor de  

basistrainingen voor de vrijwilligers, plannen data voor de trainingen en begeleiden deze, 

maken de roosters en plannen de andere activiteiten waarvoor ze vervolgens contacten leggen. 

Daarnaast presenteren ze het Toon Hermans Huis naar buiten en regelen ze de benodigde  

zaken. 

 

De gastvrouwen en -heer ontvangen onze gasten op de inloopdagen en staan ze te woord.  

Door hen wordt ook de bibliotheek opgezet en beheerd en ze zijn actief met verspreiding van  

flyers in Emmeloord on omstreken. 

 

In de loop van 2014 beëindigen  mevrouw Tiny Veendrick en de heer Gertjan Platvoet op  

eigen verzoek hun werkzaamheden als coördinator van het THHEmmeloord. Mevrouw  

Tiny Veendrick blijft als gastvrouw aan het THHEmmeloord verbonden. Het bestuur is  

beiden veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij zich de afgelopen jaren met  

enthousiasme hebben ingezet voor het THHEmmeloord.  

 

Heel fijn is dat met de komst van de heer Willem Bakker en mevrouw Karin Zijp beide  

vacatures snel kunnen worden ingevuld.  

 

Eind 2014 zijn er in totaal 15 vrijwilligers bij het THHEmmeloord werkzaam: 

2 Coördinatoren, de heer Willem Bakker en mevrouw Karin Zijp 

13 Gastvrouwen en –heren 

 

c. Andere vrijwilligers die bij andere THEmmeloord  activiteiten zijn betrokken: 

5 x Cursusleiders 

1 x Fondswerving 

1 x PR 

2 x Website 

 

 

 

 

lezing 22 mei ‘vermoeidheid bij kanker’ (foto: E3 fotografie) 
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6. Bestuur 
 

 

 

 

a. Bestuursaangelegenheden 

 

Het bestuur komt in 2014 9 keer in een officiële vergadering bijeen en aanzienlijk vaker  

in klein commissieverband om zaken voor te bereiden.  

 

In de vergadering wordt per beleidsthema uitgewerkt wat er op de verschillende terreinen  

aan activiteiten wordt ontplooid. Het zijn onderwerpen die in elke vergadering weer ter sprake  

komen.  

Beleid moet worden gevormd en vastgesteld en activiteiten uitgevoerd en geëvalueerd.  

 

Het betreft o.a.: 

- Huisvesting  

- Communicatie en PR  

- Financiering  (onder andere fondswerving)  

 

b. Bestuursleden 

 

De samenstelling van het bestuur van Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord is op  

31 december 2014 nog vrijwel dezelfde als in het vorige verslagjaar. Eén bestuurslid heeft  

haar bestuurswerkzaamheden beëindigd.  

 

Het bestuur bestaat op 31-12-2014 uit de volgende  personen : 

 

Voorzitter:   de heer Noud Wijnen 

Vicevoorzitter  mevrouw Dieuwke Nauta 

Secretaris:   de heer Arie Aantjes 

Penningmeester:  de heer Sjoerd de Witte 

 

Overige bestuursleden:  

Mevrouw Marijke Hanssen-Nieland 

Mevrouw Marthe Rusius-de Koeijer 

De heer Gerben Schrale 

Mevrouw Marijke de Valk 
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7. Samenwerkingspartners 
 

 

 

a. landelijk netwerk IPSO 

IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in 

Nederland. IPSO en haar leden voorzien elkaar van alle benodigde kennis en informatie, om 

zodoende samen de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met kanker en hun 

naasten te realiseren.  

IPSO is dé gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners, 

patiëntenorganisaties en onderzoekers wanneer kwesties rondom psycho-oncologische zorg 

en ondersteuning aan de orde zijn. 

Doelstellingen. IPSO spant zich in om psycho-oncologische zorg vanzelfsprekend en voor 

iedereen die daaraan behoefte heeft toegankelijk te maken. De acties en handelingen van 

IPSO zijn gericht op het stimuleren en bewerkstelligen van: 

 erkenning van het nut en de noodzaak van psycho-oncologische zorg en ondersteuning 

 inbedding van psycho-oncologische zorg en ondersteuning in de oncologische 

zorgketen 

 landelijke bekendheid van psycho-oncologische zorg en ondersteuning 

 continue kwaliteitsverbetering en -bewaking van psycho-oncologische zorg en 

ondersteuning 

 toegankelijkheid en laagdrempeligheid van psycho-oncologische zorg en 

ondersteuning 

 structurele financiële ondersteuning van psycho-oncologische zorg en ondersteuning 

Daarnaast onderschrijft IPSO de doelstellingen die zijn opgenomen in het Nationaal 

Programma Kankerbestrijding en draagt zij bij aan de realisatie daarvan. IPSO zoekt tevens 

aansluiting bij de uitgangspunten van KWF Kankerbestrijding, zoals geformuleerd in de 

beleidsvisie 2011-2014, in het bijzonder waar het gaat om het verbeteren van de kankerzorg in 

Nederland. IPSO heeft een centraal bureau met een uitgebreide databank waar aangesloten 

organisaties gebruik van kunnen maken. 

Het THHEmmeloord is sinds 2012 lid van de landelijke brancheorganisatie IPSO.  

 

 

b. samenwerking met andere inloophuizen 

 

In het najaar van 2014 hebben de voorzitter en secretaris een gesprek met enkele mensen van  

Inloophuis “Passie” in Lelystad waarbij informatie wordt uitgewisseld. De intentie is dit in  

2015 voort te zetten, bij voorkeur samen met het Toon Hermans Huis in Zeewolde en het  

Toon Hermans Huis (in oprichting) in Dronten. 

De contacten met andere inloophuizen blijven tot nu toe beperkt tot ontmoetingen op  

jaarvergaderingen van IPSO. 
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c.  samenwerking met plaatselijke organisaties en verwijzers 

 

Er bestaan goede contacten met de medische en paramedische sector. 

 

Op 30 september en 2 oktober organiseren enkele bestuursleden lunchbijeenkomsten voor  

assistentes en praktijkondersteuners van lokale huisartsen. Doel hiervan is hen te informeren  

over het bestaan, de activiteiten en de doelgroep van het THHEmmeloord.  

Door hun werk denken wij dat zij cliënten kunnen wijzen op het bestaan en de mogelijkheden  

van THHEmmeloord.  

 

De oncologieafdelingen van de ziekenhuizen van de Antonius Groep en MC Groep worden  

voorzien van documentatie van THHEmmeloord. Oncologen en specialisten kunnen daarmee  

het THHEmmeloord onder de aandacht brengen. 

 

Het bestuur streeft er nadrukkelijk naar om een goede en langdurige relatie op te bouwen met  

al deze instanties. Het gaat immers om een goede opvang en zorg voor hen die met  

kanker te maken hebben. Alle initiatieven van THHEmmeloord zijn daarop gericht.  
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8. Communicatie en PR 
 

 

 

Het beleid van het bestuur is er in 2014 nadrukkelijk op gericht om meer bekendheid te  

geven aan het bestaan en de doelstelling van THHEmmeloord.  

Niet enkel om potentiële bezoekers te attenderen op het bestaan van het Toon Hermans Huis  

maar ook ten behoeve van fondswerving. Het vergroten van naamsbekendheid in Emmeloord  

en de regio is een belangrijk doel omdat nog steeds velen onbekend zijn met de doelstellingen  

van een Toon Hermans Huis en niet weten dat dit een inloophuis is voor mensen met kanker  

en hun naasten. 

 

Het blijft van groot belang contacten met verwijzers op te bouwen maar ook te onderhouden.  

Naar diverse oncologen, huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen van de oncologie  

poliklinieken e.a. worden informatiefolders gestuurd en/of is persoonlijk contact met een van  

de bestuursleden van THHEmmeloord.  

 

De bestuursleden en de coördinatoren zetten zich in 2014 opnieuw in om naamsbekendheid te  

verwerven. Het adressenbestand om verwijzers, bezoekers, sponsoren en pers van digitale  

nieuwsbrieven te voorzien, is in het verslagjaar flink toegenomen. Het blijkt een bijzonder  

effectief medium om activiteiten en lezingen snel en goedkoop onder de aandacht te brengen. 

 

De website www.thhemmeloord.nl wordt door Carolien en Eelco Drieënhuizen van E3  

Fotografie (belangeloos) beheerd en onderhouden. Zo wordt onder meer een  

mogelijkheid voor aanmelding van activiteiten gebouwd die bijzonder efficiënt blijkt in de  

praktijk. Vrijwilligers maken boekbesprekingen die door Eelco op de site worden geplaatst. 

 

In diverse regionale kranten waaronder de Stentor, De Noordoostpolder en de Flevopost  

worden regelmatig artikelen over het THHEmmeloord gepubliceerd. Ook wordt er op de  

regionale radio (radio Noordoostpolder) aandacht besteed aan het werk van het inloophuis.  

In de zomermaanden wordt Bodé Media ingeschakeld die, net als in 2013, in totaal 8 artikelen  

(interviews met foto) verzorgt die worden geplaatst in de Flevopost. Deze publicaties blijken  

bijzonder succesvol en zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een merkbare toename  

van het aantal gasten. Daarom herhalen we dit in december nog eens met 4 artikelen. 

 

In eigen beheer wordt een presentatie met PowerPoint ondersteuning ontwikkeld. Een laptop, 

beamer en scherm bezitten we al, een projectortafel wordt via Marktplaats aangeschaft. 

In het najaar verzorgen 2 bestuursleden een presentatie voor de Stichting Terminale Thuishulp  

NOP-Urk en de Rotary Emmeloord. Een mooie manier om het THHEmmeloord te 

promoten. 

 

Naast de woensdagochtend opent het THHEmmeloord in het voorjaar ook haar deuren op de  

eerste maandagavond van de maand voor bezoekers. Het loopt niet storm, de animo voor een  

inloopavond lijkt niet erg groot. Het bestuur besluit daarom in november te stoppen met de  

avondinloop. 

 

http://www.thhemmeloord.nl/
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9. Financiën 

 

 

  

 

Ook dit jaar mochten we mooie donaties ontvangen. Dit alles stemt ons tot grote  

dankbaarheid.  

Donaties van zowel particulieren als bedrijven en goede doelen organisaties hebben ons in  

staat gesteld het Toon Hermans Huis Emmeloord verder in te richten en een bouwkundige  

aanpassing te realiseren. 

Onze financiële reserve stelt ons in staat onze aandacht volledig te richten op het uitbouwen  

van de activiteiten van het inloophuis. 

 

Hoewel met de huisvesting onze uitgaven een structureel karakter hebben gekregen, hebben  

onze inkomsten dat zeer zeker niet. We zijn volledig afhankelijk van incidentele donaties.  

Om onze financiële basis te verbreden zoeken we naar vormen van inkomsten met een meer  

structureel karakter. We willen er hard aan trekken dat organisaties, verenigingen,  

serviceclubs, bedrijven en/of particulieren de activiteiten van THHEmmeloord voor kortere  

dan wel langere tijd sponsoren. 

  

Over het verslagjaar 2014 hebben we een separaat financieel jaarverslag vastgesteld.  

Ook dit verslag wordt op de website van THHEmmeloord gepubliceerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een greep uit de bibliotheek van het THHEmmeloord  (foto: E3 fotografie) 
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10. Fondsen werving en sponsoren 
 

 

 

Verschillende bedrijven, instellingen, stichtingen, fondsen en particulieren ondersteunen het  

THHEmmeloord in 2014 financieel of in natura.  

 

We willen graag vermelden dat we in 2014 van de Stichting RCOAK een grote donatie  

hebben ontvangen.  

 

Ook van diverse bedrijven en organisaties mogen we in 2014 gelden ontvangen of worden  

activiteiten georganiseerd om gelden voor het Toon Hermans Huis te werven.  

Heel blij zijn we met incidentele giften van bedrijven en particulieren die geen aparte  

voorwaarden aan hun gift verbinden. Hiermee kunnen de dagelijkse kosten en activiteiten  

betaald worden.  

Enkele kerken in de Noordoostpolder bestemmen collecteopbrengsten voor het THH  

Emmeloord.  

 

De lijst van donateurs wordt op de website van het THHEmmeloord vermeld. 

 

Elke keer is het voor het bestuur een bijzondere verrassing en reden voor dankbaarheid als  

er door de penningmeester wordt gemeld dat er weer een gift is binnengekomen. 
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11. Huisvesting 
 

 

 

THHEmmeloord huurt een pand aan Nijenbeek 4b te Emmeloord van Mercatus. Na de grote  

opknapbeurt in 2013 blijkt een aanpassing van de activiteitenruimte wenselijk: in deze ruimte 

komt vrijwel geen daglicht binnen terwijl het plafond nogal laag is. Dat maakt het een minder 

functionele en wat sombere ruimte. Niet echt uitnodigend om er een workshop te geven. 

 

Mede dankzij een prachtig subsidiebedrag van € 5.000,- van de Stichting RCOAK (Roomsch  

Catholijk Oude Armen Kantoor) te Amsterdam en een bijdrage van € 1.000,- van Mercatus 

kan deze ruimte in de zomer door een bouwbedrijf worden getransformeerd tot een prachtige  

lichte ruimte.  

Het uitbreken van het plafond, het schilder- en sauswerk, het monteren van  

geluidsabsorberende platen en het aanbrengen van daglichtverlichting gebeurt in eigen beheer.  

In de tuin wordt een royaal terras aangelegd en met het monteren van zonwering wordt dit  

project afgerond.  

Hiermee beschikt het THHEmmeloord over een mooie lichte ruimte waar het prettig  

werken is. 

 

Een grotere ruimte voor het ontvangen van gasten zou prettig zijn. Omdat alle tussenmuren  

‘dragende muren’ blijken te zijn sluit dat het samenvoegen van 2 ruimtes op voorhand uit.  

Met de aanpassing van de activiteitenruimte lijken we dan ook het maximaal haalbare te  

hebben bereikt als het om huisvesting gaat. Het omgaan met grotere aantallen bezoekers  

tijdens de inloopochtend vraagt tact en creativiteit van de gastvrouwen- en gastheer. 

 

De in 2012 van het Toon Hermans Huis Leeuwarden overgenomen computer en printer  

blijken niet optimaal te werken en geven regelmatig storing. Besloten wordt ze te vervangen 

door een nieuwe computer en printer. Omdat de WIFI verbinding te wensen overlaat wordt  

een kabel aangelegd tussen het modem in de meterkast aan de voorzijde van het pand en 

de computer in de kamer aan de achterkant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbouwing creatieve ruimte  (foto: AA) 
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12. Vooruitblik 2015 
 

 

 

Er is in 2014 sprake van een flinke toename van het aantal bezoekers. Dat geldt zeker ook  

voor de activiteiten. Het THHEmmeloord wil zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte van  

de bezoekers. Om die reden zal er telkens opnieuw moeten worden nagedacht over een  

attractief aanbod van activiteiten. 

 

Een uitdaging blijft het bereiken van onze doelgroep, een grotere naamsbekendheid door meer  

en betere PR. Hoe vinden wij hen en zij ons? Hoe kunnen wij de toegankelijkheid van het  

THHEmmeloord zo laagdrempelig mogelijk maken?  

 

In het actief aansluiting vinden bij partners in de netwerkzorg van de doelgroep zullen we om  

dezelfde reden in 2015 blijven investeren.   

 

Ook het ‘warm houden’ van de contacten met onze sponsoren is in 2015 een belangrijk  

aandachtspunt. Daarin spelen regelmatige nieuwsbrieven met informatie over onze  

activiteiten een belangrijke rol. 

 

Deze zaken en de mogelijkheden voor nieuwe aansprekende activiteiten zullen worden  

uitgewerkt in het door ons te actualiseren beleidsplan. 

 

In 2015 zal ten behoeve van structurele financiering een sponsorenbeleid worden  

opgesteld en zal systematischer worden nagedacht over de wijze van geldwerving en het  

leggen van contacten met sponsoren en donateurs. Een en ander hangt samen met het  

opstellen van een eerder genoemd Communicatie- en PR-plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

workshop schilderen (foto: E3 fotografie) 
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13 Donateurs 2014 
 

 

 

Een overzicht van de bedrijven, instellingen, stichtingen die THHEmmeloord in 2014  

financieel of in natura ondersteunden: 

 

 

E3 Foto en Web te Emmeloord 

 

Kaat Accountancy & Belastingadvies te Emmeloord 

 

IPSO Publieksactie  

 

KWF Kankerbestrijding te Amsterdam 

 

Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V. te Emmeloord 

 

Pim van der Maden, fotograaf te Emmeloord 

 

Rabobank Noordoostpolder-Urk en Rabo Coöperatiefonds te Emmeloord 

 

Mercatus te Emmeloord 

 

Golfclub Emmeloord te Emmeloord 

 

Stichting RCOAK te Amsterdam 

 

 

Ook was er ruimhartige financiële ondersteuning door vele particulieren en kerken uit de  

Noordoostpolder en omgeving. Om redenen van privacy worden hun namen niet genoemd. 


