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Sociaal Jaarverslag 2016
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!

‘Ik durf het niet te vertellen, maar ik wil er wel over praten’
(Amber, 7 jaar, deelnemer Scarabee Kids)

Inloophuis Scarabee in 2016
In 2016 is hard gewerkt aan het vestigen van de naam Scarabee in de Leidse regio. De maandelijkse ‘Scarabeepagina’ die Uitgeverij Verhagen gratis afdrukte in haar regionale uitgaven, heeft
daarbij enorm geholpen.
Mede hierdoor telde het inloophuis in 2016 niet alleen ruim 600 bezoekers, maar werden relaties
met verwijzers - vooral met de oncologieverpleegkundigen van Alrijne en LUMC - bevestigd.
Nieuwe relaties werden aangegaan, zoals met de centra voor jeugd & gezin en de sociale wijkteams. De bezoekers kwamen voor bijna 50% uit Leiden en waren voor de andere helft afkomstig
uit omringende gemeenten.

Succesvolle activiteiten
Bijzondere activiteiten waren o.a. de zomerse boottochten en de nieuwe workshop Heart Pillows;
speciale kussentjes voor vrouwen die recent een operatie hebben ondergaan vanwege borstkanker. De kussentjes worden door verpleegkundigen uitgedeeld in ziekenhuis Alrijne.
Onder de deskundige en bezielende leiding van Anne Remijn en Nella van Renswou ging in september Scarabee Kids, een woensdagmiddagclub voor kinderen van 4 -12 jaar, van start. De zevenjarige Amber was een van de eerste deelnemers.
In 2016 werd, in samenwerking met psycho-oncologisch centrum ‘de Vruchtenburg’ en het netwerk palliatieve zorg, tien keer een ‘Café Scarabee’ georganiseerd. Dit is een informatie- en discussieavond met deskundige sprekers op de maandagavond. Omgaan met vermoeidheid en andere dagelijkse belemmeringen na kanker waren terugkerende thema’s.
Tot slot nóg een drukbezochte activiteit: Dru-yoga. Er zijn nu twee groepen en er worden plannen
gemaakt voor een derde groep.
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Een van de cursisten legt uit waarom juist de yogaklas bij Scarabee voor haar van grote waarde
is. Ze zegt het zo: ‘De wetenschap dat ik kanker heb gehad, veroorzaakt soms een gevoel van
angst en paniek. De grote, langzame bewegingen die kenmerkend zijn voor Dru Yoga helpen bij
het vinden van innerlijk rust. Ik vind het ook heel prettig dat ik, ondanks dat ik mijn arm beperkt
kan gebruiken, toch aan alles mee kan doen. De docente zorgt voor een kussentje of stoel op het
juiste moment. Of ze past de oefening aan, dat gaat eigenlijk ongemerkt.’

Sponsoring en samenstelling bestuur
Het vinden van nieuwe sponsors verliep minder voorspoedig en heeft in 2017 de hoogste prioriteit. Met het oog hierop, en vanwege het vertrek van enkele bestuursleden, hebben wij veel aandacht besteed om in contact te komen met mensen die in staat én bereid zijn om het bidbook
van Scarabee bij toekomstige sponsors onder de aandacht te brengen.
Wij zijn verheugd dat deze noodzakelijke bestuurlijke versterking is gerealiseerd in de personen
van Gabrie Lansbergen, Piet de Vries en Lia Dickhoff. Met hun ervaring en hun netwerk én met de
inzet van alle andere vrijwilligers richten we ons met vereende krachten op de verdere ontwikkeling en de continuïteit van het inloophuis.

April 2017
namens het bestuur van Stichting inloophuis Scarabee
Els van Berkel en Brigitte van Elburg
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Financieel Jaarverslag 2017
TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN
Grondslagen voor saldobepaling
Saldo
Ten aanzien van de posten, begrepen in het batis saldo geldt, dat baten slechts zijn genomen,
indien en voor zover zij het boekjaar onder verslag zijn verwezenlijkt en dat met veriezen en
risico's, die hun oorsprong vonden voor het einde van het boekjaar, is rekening gehouden.
De op de opbrengsten drukkende kosten zijn gebaseerd op de historische kostprijs.

April 2017
G.J.T. Lansbergen
Penningmeester
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Jaarrekening 2016
Balans 2016
ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

PASSIVA

31-12-2016

Investeringen pand & inrichting

€

6.799 €

Liquide middelen

€

50.367 €

Totaal

€

57.166 €

54.307

31-12-2015

10.507

Eigen vermogen

€

57.166 €

54.307

43.800

Nog te betalen huur
€

57.166 €

54.307

Staat van Baten & Lasten 2016
LASTEN

31-12-2016

Uitgaven

€

31-12-2015

27.261 €

32.513

Resultaat

€

2.861 €

23.593

Totaal

€

30.122 €

56.106
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BATEN

31-12-2016

Subsidies en donaties €

31-12-2015

29.588 €

52.218

Diverse inkomsten

€

396 €

3.676

Rente

€

138 €

212

€

30.122 €

56.106
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