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SAMEN STERK
JAARVERSLAG
STICHTING VICKI BROWN

SAMEN STERK!
Het is begin mei als ik dit voorwoord schrijf voor het jaarverslag van 2019.
Eigenlijk het moment om terug te blikken op dat jaar maar het lukt me
niet om de actuele corona situatie buiten beschouwing te laten. Die is
immers zo alom ingrijpend aanwezig en zo enorm bepalend voor alles
wat er is en wat er komt.
Vorig jaar vatte onze voorzitter Maarten Pieters de kern van ons prachtige werk samen met ‘luisterend oor’. Niemand had toen kunnen bedenken dat dat nu letterlijk ook zo is. We zijn nu tijdelijk een inbelhuis,
waar we goed op weg zijn om van ons inloophuis een ontmoetingsplek
te maken. Daar gaan we mee door. Samen sterker: we willen er zijn op
meer plekken, we willen meer en ook andere gasten ondersteunen. We
staan midden in de samenleving, we doen ertoe! En we hebben daar samen een enorme krachtige basis voor gelegd in onze interne organisatie.
Staat als een huis!

Gast en
Bestuur
Activit eit enbeag e l e ide rs
Ve r zinners van mooie acties
Vr i jwilligers
Gemeent e
Par tners
Zorgprof essionals
IPS O

Samen nog sterker: we zijn meer en meer de spil van de psychosociale
hulpverlening. De enorme waarde van ons werk wordt meer en meer gezien door ‘reguliere’ zorgverleners, we werken intensief met hen samen,
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Mieke van Thiel is per 31 december 2019
statutair teruggetreden als bestuurslid. We zijn Mieke zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van het Vicki Brownhuis en de marketing en
de communicatie in het bijzonder.
We verwelkomen Annette van Engelen per
1 januari 2020 is zij als bestuurslid aangesteld met de portefeuille PR, Marketing,
Communicatie.
In 2019 is het ons niet gelukt om een bestuurslid
voor de portefeuille medische zorg te werven. We
zetten onze zoektocht in 2020 voort.

Contact
Vicki Brownhuis
Aartshertogenlaan 469
5213 JA ‘s-Hertogenbosch
T 073-6148550
vickibrownhuis.nl
info@vickibrownhuis.nl
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dat breidt zich uit. Positieve Gezondheid ten voeten uit.
Ook heel sterk: al die niet te stoppen activiteiten en uiteenlopende initiatieven, die worden opgezet rondom en voor ons Vicki Brownhuis: koken,
koffiedrinken, masseren, koken, wandelen, stil zijn, zingen, bij elkaar zijn,
je welkom voelen. Daar leven we voor, daar leven we ook van, dat sterkt
ons.
Samen sterk betekent heel veel voor ons, we hebben dat met z’n allen
voor elkaar gekregen. De kracht van ons werk is het delen van lief en
leed. Graag veel lief, maar ook leed, vooral als dat ons direct raakt. Dan
zijn we er voor onze gasten, voor onze externe partners, maar vooral
voor elkaar. Dat geeft een enorm hechte band van warmte en vertrouwen
in de toekomst. Fijn dat we dat hebben want daar zijn wij SAMEN STERK!
Namens alle vrijwilligers en directeur,
Joost van de Wal
Secretaris Bestuur Vicki Brownhuis ’s-Hertogenbosch
Mei 2020

BESTUUR VICKI BROWNHUIS SAMENSTELLING EN PORTEFEUILLEVERDELING 2019
Naam
Functie
Nadia Bellussi – de Feijter penningmeester
Joost van der Wal
secretaris
Maarten Pieters
voorzitter
		
Mieke van Thiel
lid
vacature
lid

Portefeuille
Financiën, fondsenwerving, werkgeversrol.
ICT, personeel, juridische zaken.
Algemene zaken, vrijwilligers
in– en externe contacten.
PR, Marketing en Communicatie.
Medische zorg

- De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
- In 2019 heeft Renée de Rooij op vrijwillige basis het bestuur terzijde gestaan
en het secretariaat verzorgd.

SAMENWERKING TUSSEN DE GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH
EN HET VICKI BROWNHUIS

ONZE ONDERWIJSPROJECTEN, AANDACHT VOOR DE JEUGD
We bieden onderwijsprogramma’s, massages en kunstzinnige
hulpverlening. Wij kunnen kinderen met elkaar in contact brengen
of anderszins adviseren.

Een gesprek tussen burgemeester Jack Mikkers
en Jacqueline Crooijmans, directeur van het
Vicki Brownhuis
KENNISMAKING
Burgemeester Jack Mikkers vindt het belangrijk in gesprek te komen met
de burgers van ’s-Hertogenbosch. Weten wat er speelt en leeft in zijn
stad, dat is belangrijk.
Dus ook op bezoek bij de vele maatschappelijke organisaties in zijn stad.
Natuurlijk mag het Vicki Brownhuis dan niet ontbreken.
In januari dit jaar plande hij een verrassingsbezoek. In overleg met
Jacqueline schoof hij toen aan bij de kookworkshop. Want Jack Mikkers
wil met mensen praten, niet alleen met het bestuur.
“Het was een intense ervaring.” Hij was erg onder de indruk van de rijke
contacten die hij meteen had met de andere deelnemers. “Een lach en
een traan, een goed gesprek, daar is dan alle ruimte voor.”

Het gaat om matched
care, op het juiste
moment de passende
psychosociale ondersteuning bieden”.
Jacqueline Crooijmans

PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING
Jacqueline legt uit wat het Vicki Brownhuis biedt: een luisterend oor, ondersteuning, informatie en ontspanning. Dit kan bijvoorbeeld door een
gesprek met een gastvrouw of -heer of met de psycholoog. Of genieten van een ontspannende massage of cursus mindfulness. “De psychosociale zorg die wij bieden, heeft effect op het welzijn van de mensen
die bij ons komen. Het directe gevolg kan zijn minder doktersbezoek en
meer in balans zijn bij kanker.”
SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN VICKI BROWNHUIS
Eén op de drie mensen krijgt kanker en dat is in een stad van 154.000 inwoners best veel. Jack Mikkers erkent de brugfunctie die de gemeente heeft
voor het inloophuis. Verbindingen leggen tussen ter zake doende partners.
De gemeente kan een rol spelen in de bekendheid en het imago van het
Vicki Brownhuis, zodat er meer gasten komen. Maar ook dat er nog meer

KRACHTPATSERS
We bieden dit jaar vijf bijeenkomsten waarin we samen
gaan werken aan de impact van kanker in het gezin voor
jongeren van 8 tot 12 jaar. De bijeenkomsten staan in
het teken van creativiteit, activiteit en thema’s als vertrouwen, trots, verlangen en toekomst .
samenwerkingsverbanden ontstaan. “Om onze deur open te houden, zijn
wij geheel afhankelijk van gelden van derden. Eén van onze bestuursleden zal daarom binnenkort tijdens de raadsavond Informeren & Ontmoeten, de maatschappelijke betekenis van het Vicki Brownhuis toelichten.
Zonder subsidie kunnen we niet.” Aldus Jacqueline Crooijmans.

ONDERWIJSPROJECTEN
Om kanker bespreekbaar te maken bij jongeren hebben we een speciaal educatieprogramma ontwikkeld.
Eén voor basisscholen (Basisschool Onderwijs Project
(BOP)) en één voor scholen in het voorgezet onderwijs
(Jongeren Onderwijs Project (JOP)).

WAARBORG DE KWALITEIT VAN EEN GOEDE DOEL INSTELLING
Jack Mikkers vraagt hoe het mogelijk is om al 27 jaar goed te functioneren. “Dat heeft te maken met de organisatie van het Vicki Brownhuis.
We hebben net als bij een succesvolle (commerciële) organisatie goede
mensen nodig, een professioneel bestuur en een uitgebreid netwerk. We
maken gebruik van de talenten van de negentig vrijwilligers. En verder
hebben we een overkoepelende organisatie, het IPSO, die waakt over de
kwaliteit van de ruim 75 inloophuizen in Nederland.”, aldus Jacqueline
Crooijmans.
Het lijkt Jack Mikkers goed als alle inloophuizen dezelfde naam zouden
hebben. Dit zou een groot voordeel opleveren voor de bekendheid.
Jacqueline Crooijmans: “Dat klopt en men denkt erover na. Maar het is
van groot belang het eigen warme hart en karakter te behouden.”
De deur van het Vicki Brownhuis staat open voor alle mensen uit de regio
’s-Hertogenbosch. De burgemeester beveelt het van harte aan!
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Het Jongeren Onderwijs Project, om kanker bespreekbaar te kunnen maken bij 2e en 3e klassers. Heel erg
nodig en bijzonder om te kunnen doen!
Jacqueline Zoomers
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BASISSCHOOL ONDERWIJS PROJECT
We hebben een onder-, midden- en bovenbouw lesprogramma ontwikkeld. Het programma is opgedeeld in
een informatief, een creatief en een actief gedeelte. En
afgestemd op de belevingswereld van de verschillende
leeftijdsgroepen. Voor de kleintjes hebben we een heel
leuk poppenspel.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze ochtenden,
maar meestal organiseert de school in ruil bijvoorbeeld
een sponsorloop voor het Vicki Brownhuis.
JONGEREN ONDERWIJS PROJECT
Genoeg gekankerd! Zo heet ons Jongeren Onderwijs Project. Jongeren die in hun directe omgeving
geconfronteerd worden met kanker kunnen vaak
moeilijk grip krijgen op wat er om hen heen gebeurt.
Durven praten over kanker met en door jongeren, dat
is de doelstelling!
BEROEPSONDERWIJS
Ook bij diverse hogescholen geven we informatie over
het Vicki Brownhuis en vertellen daar wat we kunnen
betekenen voor de doelgroep waarvoor deze studenten
worden opgeleid.
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DRIEJARIGE RELATIE MET LIONSCLUB CRÈVECOEUR

COMMISSIES EN AANTAL
VRIJWILLIGERS
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Tuin
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JOP project en BOP programma
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Krachtpatsers
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Bondgirls en Goldengirls
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Verwendag en de Kerst hightea
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4. Inloopspreekuren
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Samenwerking JeroenBosch Ziekenhuis en Bernhoven
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Diversiteitscommissie
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Burgemeesterontmoeting
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Kunstzinnige hulpverlening
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Stelvio
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Teambuilding en processen

3

Samenloop Voor Hoop

1

Bibliotheek 		

1

Viva Vittoria

1

Medewerker cartridges

1

Medewerker emballage en collectebussen

SAMENWERKING
Godfried van de Gevel is al zes jaar enthousiast lid van de Lions. “Met een diverse
groep mensen werken we gezamenlijk aan
een betere wereld. In dit kader zijn we een
driejarige relatie met het Vicki Brownhuis
aangegaan. Want de doelen die de Lions
kiezen, moeten altijd iets te maken hebben
met mensen.”
De Samenloop voor Hoop in Esch

EEN EVENEMENT DAT NIEMAND ONBEROERD LAAT
SAMENLOOP VOOR HOOP
Het is een evenement van KWF voor iedereen
die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een
24-uurs wandelestafette staan we samen met
lotgenoten stil bij
Het was een
kanker én vieren we
bijzondere eer
het leven.
om eregast te
Tijdens het evenemogen zijn bij
ment lopen deelSamenloop voor Hoop” nemers in teams en
Wilma Pennings
lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het
wandelen is. Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en
veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de
bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk
evenement is. De openheid, saamhorigheid en
eensgezindheid maken van een SamenLoop

een evenement dat niemand onberoerd laat.
GOED DOEL
Iedere plaats waar Samenloop voor Hoop
georganiseerd wordt, mag ook een goed
doel uitkiezen waar een deel van de
opbrengst naar toe gaat. In onze regio is het Vicki
Brownhuis goede doel voor de plaatsen Esch en
Rosmalen.
EREGASTEN
Het Vicki Brownhuis organiseert in ruil hiervoor de ‘huiskamer voor eregasten’. Zij worden
vierentwintig uur verzorgd, beziggehouden en
vertroeteld door vrijwilligers. Zo zijn er leuke
activiteiten zoals een kapper en visagiste. Er
worden diverse workshops en massages aangeboden. De eregasten kiezen zelf wat ze leuk
vinden en kunnen daar aan meedoen.
6

TASTE4CHARITY
“Wij doen diverse dingen voor het inloophuis. Zo werken we een dagje in hun tuin.
Maar we verzinnen ook acties om geld binnen te halen. Dit jaar organiseren wij voor de
tweede keer ‘Taste4Charity’. Een sfeervolle
zondagmiddag, tot in de puntjes verzorgd
door Kasteel Maurick. Tijdens de matinee
zijn een aantal kwalitatief hoogwaardige,
unieke items geveild. De opbrengst van die
veiling en maar liefst € 50,00 per couvert
(couvertprijs bedraagt € 125,00 per gast) is
naar het Vicki Brownhuis gegaan en wordt
ingezet om het onderwijsprogramma uit te
breiden. In 2019 is maar liefst € 15.911,00
opgehaald.
HET VICKI BROWNHUIS IS EEN BEGRIP
Godfried, Bosschenaar in hart en nieren,
kent het Vicki Brownhuis al heel zijn leven.
Het is een echt Bosch begrip. Godfried weet
wat de ziekte doet. Van dichtbij heeft hij het
diverse malen meegemaakt. Zijn vader werd
ziek, zijn neef en één van zijn beste vrienden
kregen op jonge leeftijd kanker. En pasge7

leden kreeg ook een vriendin het slechte
nieuws. Alle reden voor hem om zich in te
zetten voor het Vicki Brownhuis.
Godfried is een echte Bourgondiër en
werkt als wijnadviseur horeca bij VerbuntVerlinden. Hij geeft graag adviezen aan
restaurants over wijn- spijscombinaties,
wijn- en menukaarten en wijnklimaatkasten.
Logisch dat de wijnen tijdens ‘Taste4Charity’ excellent zijn. Godfried zorgt dat ze
perfect passen bij de heerlijke gerechten van
Niek van Lieverloo, de Chef de Cuisine van
Kasteel Maurick.
Ieder mens maakt het wel een keer
mee, dus iedereen zou hierbij betrokken moeten zijn.”
Godfried van de Gevel – lid van Lions Crèvecoeur

Godfried zit ook in de veilingcommissie.
Begrijpelijk dat één van de kavels te maken
zal hebben met wijn. Maar Godfried houdt
ook van kunst. Helemaal als dit ook een
maatschappelijke tintje heeft. Enige kunstwerken, waaronder twee prachtige schilderijen, die geveild gaan worden zijn gemaakt
door personen met een verstandelijke
beperking. Zo helpt hij ook weer een ander
goed doel. Hopelijk blijven we niet drie jaar
maar langer bij elkaar betrokken. Misschien
op een andere manier.

LOKALE GOEDEDOELENGIDS
Het Vicki Brownhuis vind je ook in
de lokale GoedeDoelengids.nl
Op deze site vind je een exclusieve selectie van organisaties uit
deze sectoren die waardering en
steun verdienen. De goede doelen
voldoen aan strenge criteria van
betrouwbaarheid, doelmatigheid,
lokale betrokkenheid, continuïteit
en (sociale) duurzaamheid. https://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl/goede-doelen/
vicki-brownhuis/
Op deze site kunt u informatie vinden over schenken en nalaten.

WIJ ZIJN ER
IEDERE DAG VOOR
ONZE GASTEN

COMMISSIES EN VRIJWILLIGERS
(93 IN 2019)
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ALLES KAN EN NIKS MOET.
Door het bieden van ondersteuning, ontspanning en informatie
helpen wij onze gasten met de
diagnose kanker weer in balans te
komen.
Je kunt bij ons een kopje koffie
drinken, je verhaal vertellen, informatie vragen of deelnemen
aan een individuele- of groepsactiviteit, waarbij er ruimschoots de
gelegenheid is voor informeel lotgenotencontact. Benieuwd welke
activiteiten er allemaal zijn? We
hebben ze hier voor je op een rijtje gezet. Er is voor elk wat wils. In
de kalender op de site vind je alle
informatie over een activiteit en je
kan je direct inschrijven.

7
29
6
2

De hommel was mijn inspiratiebron, een veel te groot
dik lijfje en veel te kleine vleugeltjes om te kunnen
vliegen. Maar de hommel kan het, omdat hij er in
geloof. Zo ben ik ook mijn traject aangegaan, door
geloof in mezelf en doorzettingsvermogen.
Frederique Spronk-Leenders

JOP & BOP
BondGirls & GoldenGirls
Inloopspreekuren
KoffieBreak
Samenwerking Jeroen
Bosch Ziekenhuis en
Ziekehuis Bernhove
Geldgenerenende acties
Extra taken vrijwilligers
Bestuursleden
Interne begeleiding
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IN ONS HUIS
WERKEN WIJ MET
HET CONCEPT
VAN POSITIEVE
GEZONDHEID

FINANCIËLE TERUGBLIK 2019

Lichaamsfuncties
Dagelijks
functioneren

Mentaal
welbevinden

Meedoen

Zingeving

Weer in balans bij kanker
is niet voor niets onze
slogan.
WAT IS POSITIEVE GEZONDHEID?
Machteld Huber introduceert het
concept positieve gezondheid in
Nederland in 2012. In dit concept
wordt gezondheid niet meer gezien
als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele
en sociale levensuitdagingen om te
gaan en zoveel mogelijk eigen regie
te voeren. In deze visie is gezondheid niet meer het domein van de
zorgprofessionals, maar van ons
allemaal. Het gaat immers om het
vermogen om met veranderende
omstandigheden om te gaan.
VRIJWILLIGERS WORDEN
OPGELEID
Net als het Jeroen Bosch Ziekenhuis
werkt het Vicki Brownhuis met dit
concept. Onze vrijwilligers krijgen
trainingen over hoe te werken met
dit principe.

Kwaliteit
van leven

ZES DIMENSIES
Er zijn zes dimensies om het
gezondheidswe zijn te meten,
namelijk: lichaamsfuncties, mentaal
welbevinden, zingeving, kwaliteit
van leven, meedoen en dagelijks
functioneren. Door middel van dit
web kunnen we goed bespreekbaar
maken wat de gast zou willen. De
gast is immers regisseur van zijn/haar
eigen leven. Door de activiteiten van
het Vicki Brownhuis, de gesprekken,
de informatie en ondersteuning die
we bieden, proberen we bij te dragen
aan het welzijn van onze gasten.

We kijken positief terug op de financiële
situatie van 2019. De netto-omzet oftewel
de ontvangen gelden bedroegen in 2019
€166.317. Dit is een substantiële groei ten
opzichte van 2018 (ontvangsten € 89.701). Dit
betreft donaties van particulieren, stichtingen
en bedrijven aangevuld met subsidies en legaten. De jaarlijkse, substantiële, subsidie van
de gemeente van €25.000 is gebruikt voor de
woonlasten.
De uitgaven bedroegen dit jaar €126.639. Per
saldo hebben we een overschot van €39.232
waarmee we de gebruikte reserve van vorig
jaar (ad €31.889) meer dan goed hebben gemaakt. Ten opzichte van 2018 zijn de loonkosten gedaald en de huisvestigingskosten
toegenomen. Dit vanwege de huur van een
extra kamer in het pand voor o.a. de administratie. Door de toename van activiteiten was
de oude ruimte hard nodig voor onze gasten.
In 2019 is er gestart met het opnemen van
een continuïteitsreserve in de jaarcijfers voor
de dekking van de risico’s en om zeker te
stellen dat de stichting ook in de toekomst
aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.
Op deze manier zorgen wij ervoor dat we voor
de lange termijn psychosociale ondersteuning kunnen blijven bieden aan onze gasten.

Verder is een bestemmingsreserve opgenomen om de exploitatiekosten in de toekomst
te kunnen dekken. Dit betreft tweemaal de
jaarhuur waardoor wij bij een gewijzigde toewijzing van de gemeentelijke subsidies niet
voor verrassingen komen te staan. Ook in
2019 heeft de focus gelegen op het verkrijgen van meer structurele donaties ondanks
dat de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn.
Met het organiseren van de KoffieBreak zijn
wij dit jaar gestart met een jaarlijks terugkerend evenement waarbij we bedrijven en
particulieren in de week van Wereldkankerdag vragen om samen, onder het genot van
een kopje koffie, te praten over kanker. Onze
vraag is om de waarde van het kopje koffie
dat je hierbij drinkt, te schenken aan het Vicki
Brownhuis. Deze eerste KoffieBreak heeft in
2019 € 10.261 opgeleverd en daarnaast ook
veel bekendheid over wat ons huis aan psychosociale ondersteuning biedt aan mensen
uit de regio Den Bosch. Wij zijn al onze donateurs zeer dankbaar voor al hun bijdragen, in
geld, tijd of in natura. Door de inzet voor de
twee Samenlopen van Hoop en de veelomvattende activiteiten van o.a. Salesforce, hebben wij 2019 financieel gezien zonnig kunnen
afsluiten. Zeer bedankt allemaal!

390.127 		
20.831 		
4.194 		
365.102

Totaal
€
Reserves
€
Kortlopende schulden €

390.127
385.847
4.280
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Wij werken samen met:

DE PATIËNTENREIS IN DE REGIO ‘S-HERTOGENBOSCH
Op initiatief van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en samen met
zorginstellingen hebben we in september 2019
de ‘patient journey’ doorlopen.
DE REIS IN BEELD
Drie jonge stoere vrouwen (twee ervan zijn gast van het Vicki Brownhuis) delen hun verhaal met deze groep. Dit geeft een duidelijk inzicht
op welke momenten de patiënt tegen iets aanloopt, hulp of zorg nodig
heeft, er iets misging of juist een hele goede ervaring heeft. We hebben dit in beeld gebracht op de gebieden: emotie, proces, regie en
communicatie. In de tijdsbalk: diagnose, behandeling, behandelingen
gereed en ‘het leven na kanker’.
Met een projectgroep uit de diverse zorgaanbieders en ‘de patiënt’
gaan we de gewenste reis in beeld brengen. Kijken hoe we in kunnen

EEN OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN, UITGAVEN, RESULTAAT EN BALANS 2019:
Inkomsten
€ 166.317
Uitgaven
€ 126.639
Resultaat
€
39.232 +/+
BALANS PER 31-12-2019
Totaal
€
Vaste activa
€
Overlopende activa
€
Liquide middelen
€

Samen werken aan de patiëntenreis onder begeleiding van Riky de Veth.
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spelen op de behoeftes en de hiaten die er zijn.
GEEN ZWART GAT
Zodat in de toekomst mensen die geraakt zijn door kanker niet in een
zwart gat vallen zoals nu vaak het geval is. Door goede samenwerking
in het oncologisch netwerk (in oprichting) ‘s-Hertogenbosch werken
we hier aan. Insteek is ook hierbij positieve gezondheid.
Niet alleen samenwerking is belangrijk, maar ook van elkaar weten wat
er waar te doen is in de regio. Zodat mensen die geraakt zijn door kanker in de buurt van hun woonomgeving hulp kunnen krijgen.

Arbo Unie, Belife,
Doornakanker,
Eerstelijns psychologie,
Farent, FyNeOn
(fysiotherapeuten),
Gasten, Gezondheidscentrum Maaspoort,
Huisartsen regio
’s-Hertogenbosch,
Inloophuis TOON,
Jeroen Bosch Ziekenhuis,
KASAM, ROS Robuust,
Patiënten,
Praktijk Eerstelijns
psychologie, Vivent,
Voedingsdeskundigen

WIST JE DAT ER...
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LANDELIJKE ACTIE
Omdat de KoffieBreak bij ons en bij inloophuis
Tiel zo’n succesvolle actie is, besluit IPSO, de
overkoepelende organisatie van alle inloophuizen in Nederland ook mee te doen. Ze gaan
deze actie landelijk promoten en ondersteunen
waar nodig.
In Nederland zijn ongeveer 75 inloophuizen.
Als ze allemaal mee doen, zal dit ook effect
hebben op de landelijke bekendheid van de inloophuizen voor mensen die geraakt zijn door
kanker. En hopelijk weten dan nog meer mensen ons te vinden bij de diagnose kanker.

DOE JIJ OOK MEE AAN DE KOFFIEBREAK VOOR HET VICKI BROWNHUIS?
Op 4 februari 2020 organiseren wij voor de tweede
keer de Vicki Brownhuis KoffieBreak. Een mooi moment om met elkaar stil te staan bij kanker.

De KoffieBreak bij Drukkerij van Gerwen.

WAT IS HET?
In 2019 was er voor de eerste keer de Vicki Brownhuis KoffieBreak. Een
jaarlijks initiatief in de week van WereldKankerDag waarbij bedrijven,
verenigingen en particulieren in de regio ’s-Hertogenbosch koffie drinken
voor het goede doel. Wij danken alle deelnemers voor de fantastische
opbrengst van €10.261,06!
Met onze speciale koffiekit organiseer je op het werk, de vereniging of
gewoon thuis heel eenvoudig een KoffieBreak voor het Vicki Brownhuis.
Iedereen kan meedoen.
12
12

WAAROM MEEDOEN?
Doel van de Vicki Brownhuis KoffieBreak is het
ondersteunen en verder bekend maken van ons
werk. Jaarlijks hebben we circa 5.000 gastcontacten.
Met het geld dat we inzamelen kunnen we de
psychosociale ondersteuning aan mensen geraakt door kanker in de regio verder verbeteren.
De KoffieBreak in februari is dan ook een moment om samen even stil te staan bij kanker
en de impact ervan. Iedereen kent wel iemand
met kanker en heeft gezien of ervaren dat het
je leven compleet op z’n kop zet.
Alle gelden worden volledig ingezet ten behoeve van ondersteuning, ontspanning en informatie voor onze gasten.
13

vrijwilligers zijn die zich
in 2019 inzetten voor
het Vicki Brownhuis.
HOE WERKT HET?
Wij leveren een speciale koffiekit, waarmee je gemakkelijk een KoffieBreak
organiseert én even stil kan staan bij
kanker. In de kit zitten koffiebekers,
(Vicki) brownies, servetjes, informatie
over het Vicki Brownhuis, een collectebus én een ‘verwenmoment’ voor
iemand die geraakt is door kanker. Voor
de koffie of thee zorg je zelf, die zit niet
in de kit.
DE KOSTEN PER KOFFIEKIT ZIJN:
• voor een bedrijf: € 100
• voor een vereniging of stichting: € 50
• voor particulieren: € 20
Een koffiekit is voor maximaal 10 personen. Je kunt uiteraard meerdere koffiekits bestellen. Misschien wil je een taart
bakken of een picknick organiseren.
Alles kan en is aan ieders inventiviteit.
Tijdens de KoffieBreak kan je het informatiemateriaal bekijken, het verwenmoment weggeven en een vrijwillige bijdrage in de collectebus doen. Om anderen
vooraf te informeren sturen we promotiemateriaal en een communicatiekit.

speciale programma’s
ontwikkeld zijn voor
zowel het primair-,
voortgezet-, als
beroepsonderwijs.

elke maand inloopspreekuren zijn in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Bernhoven
Ziekenhuis.

7155
contactmomenten
per jaar zijn.

75
inloophuizen zijn en wij
met 27 jaar de oudste
zijn.

altijd nieuwe acties,
evenementen en
samenwerkingsverbanden mogen komen.

het Vicki Brownhuis
een ANBI stichting is
en CBF & IPSO
gecertificeerd.

35

verschillende
activiteiten per jaar
worden aangeboden
in en om het huis.

De berg is grillig, een
huzarenstukje voor
het goede doel.’

ROEICHALLENGE
CROSSFIT DEN BOSCH
MOOIE ACTIE VOOR
HET GOEDE DOEL

Stini Ames

Met heel mijn
hart naar de top.’
Marcel Rutten

GEEFACTIE MONT VENTOUX BRENGT €8.852 OP

Drie sportieve wielerteams beklimmen in augustus en
september de Mont Ventoux. Zij gaan deze uitdaging
aan voor het Vicki Brownhuis.
Team Vicki Brownhuis heeft als sterke troef Stini
Ames-van den Elzen, een sportieve dame van
72 die de berg al vaker bedwongen heeft. Ook
fietst zij tegen de kanker de Alpe d’Huez op.
Stini is gastvrouw in het Vicki Brownhuis. Op de
vraag of zij mee wil doen, aarzelt zij geen seconde. Zij behaalt met succes en met een erg
goede tijd de top.
Team Nijmegen met drie mannen die al jaren met
elkaar fietsen. De link met het Vicki Brownhuis is
Marcel Rutten. Hij is getrouwd met de direc-

teur van het Vicki Brownhuis. Twee Nijmeegse
broers Bruno en Ruud Joppen hebben de Mont
Ventoux al vaker gedaan en zij zijn erg ervaren
met bergbeklimmingen. Zij fietsten op 4 september niet één maar twee keer de berg op.
Team Salesforce fietst met zes man de kale
berg op. Initiatiefnemer van dit team is Erwin
Boeren, werkzaam bij Salesforce. Ze hebben
veel getraind met een goed resultaat.

De lat ligt hoog
voor ons, maar we
gaan ervoor!’
Erwin Boeren

Het team van CrossFit Den Bosch.

TEAMGEEST
Geweldig om dit samen met collega’s te doen,
goed voor de teamgeest. En wat leuk is,
Salesforce promoot en geeft tijd aan werknemers die zich inzetten voor vrijwilligerswerk. Dit
past in hun missie en staat ook in de arbeidsvoorwaarden. Dit zouden meer werkgevers
moeten doen! Alle gelden komen geheel ten
goede aan ontspanningsactiviteiten voor de
gasten van het Vicki Brownhuis.
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Zes trainers van CrossFit Den Bosch roeiden
een marathon voor het Vicki Brownhuis.
Ook sportverenigingen hebben te maken
met kanker. En wat is het dan belangrijk
om te blijven bewegen, steun en advies te
krijgen van je sportschool. Een geweldige
sportieve prestatie en wat een goed idee
van Kaz Paul, Wijnand Lamboo, Harm van
Tongerloo en hun teamleden. Ze haalden
€ 2545,19 op voor het goede doel.
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Lege tonerhulzen of
cartridges? Zamel ze in!
Wat doet jouw school, club of bedrijf
met lege cartridges en tonerhulzen?
Steun ons én het milieu en vraag de
verzameldoos aan. De volle doos
wordt door The Cartridge Factory opgehaald. Zij vervangen hem en storten
de opbrengst op onze rekening.

Iedere week verse bloemen
in ons huis. Steun in natura.

Speciale evenementen
en sponsoracties

Marcel Sleutjes Bloemen zorgt wekelijks voor verse bloemen. Pastra
schonk twee massagetafels. Fatboy
doneerde tuinmeubilair. Canon print
onze posters en flyers. Natura giften
bieden de mogelijkheid onze gastvrijheid optimaal te houden.
Wil jij ook een bijdrage leveren in
natura? Neem contact met ons op.

Naast de dagelijkse activiteiten in
ons huis organiseren we door het
jaar heen ook acties ter financiële ondersteuning. Gelukkig
zijn er ook anderen die dit voor
ons doen. Soms krijgen we de
opbrengst van een collecte. Of
scholen organiseren een sponsorloop voor ons.

Statiegeldacties bij
supermarkten in de regio
Jumbo, Albert Heijn en Coop doneren
regelmatig hun emballageopbrengsten aan ons. Voor ons fijne opstekers
zodat we weer iets extra’s kunnen
doen voor onze gasten. Werk je in een
supermarkt of ken je iemand die hier
over gaat? Kijk of je het Vicki Brownhuis kunt nomineren als goed doel.

PUBLICITEIT EN BEREIK 2019
		

Thema		Bereik/oplage

Thema		

KRANTEN/ARTIKELEN/MAGAZINES

Bereik/oplage

SOCIAL MEDIA INTERN EN RECLAME

Bossche Omroep 		

Mont Ventoux, Onderzoek inloophuizen, KoffieBreak, 		

		

Bondgirls, Vacature vrijwilligers

Brabants Dagblad

Regio Meierij

Samenloop voor Hoop Esch		

Regio Den Bosch

5 x 99.000

Vicki Brownhuis		

Twitter Vicki Brownhuis

292

		

Facebook Vicki Brownhuis (aantal volgers)

625

20.000

		

LinkedIn Vicki Brownhuis (aantal volgers)

Samenloop voor Hoop Rosmalen		

4 x 80.000

		

Instagram Vicki Brownhuis (aantal volgers)

Regio Uden/Veghel

Inloopochtend Ziekenhuis Bernhoven		

3 x 11.538

		

Posters Vicki Brownhuis

Vught

Samenloop voor Hoop Rosmalen		

21.000

Boekje Samenloop voor Hoop

Samenloop voor Hoop Esch		

500

Wijkkrant Oost		

Activiteiten Vicki Brownhuis, bedankt Tosch		

De Wijkkrant		

Klaverblad

97
123
40

WEBSITES
www.vickibrownhuis.nl

Vicki Brownhuis (2018)

5.400

www.netwerkpalliatievezorg

Publiciteit Veiling

Informatie corebusiness Vicki Brownhuis		

3.600

www.rtlz.nl		

Citaat Barbara; gastvrouw

Pink Ribbon krant				

10.000

www.kankerinbeeld (De Pijler)

Schrijven voor je Leven in het Vicki Brownhuis

www.mzgz.nl/		

Schenking Lionsclub

750

VOX		

Vicki Brownhuis

263

VOKK		

Vicki Brownhuis

2.200

Tv/audio		

Film Vicki Brownhuis

Stadsblad		

KoffieBreak, Samenloop voor Hoop Rosmalen		

		

Bijeenkomst lotgenoten prostaatkanker

5x 80.000

NIEUWSBRIEVEN DIGITAAL

6.915
64.700
3.767
618.598

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Nieuwsbrief		

2.000

Vicki Brownhuis		

Nieuwsbrief 		

863

DTV

Veghel, Oss, Uden

Donatie Lions Club aan Vicki Brownhuis

84.315

Kindcentrum Wikveld

Nieuwsbrief Krachtpatsers		

2 x 975

DTV

‘s-Hertogenbosch

Lancering koffiekit

66.180

Omroep Brabant		

Artsen wijzen te weinig op inloophuizen		

2.341.459

Omroep Brabant		

Artsen wijzen weinig op inloophuizen voor kanker

197.000

Bureau VOK		

Stripboek Chemo Kasper (2017)		

2.200

HTR-TV		

Persbericht De Tafel van Heusden

500.000

Hematonnieuwsbrief		

Lotgenotenbijeenkomst 28.02		

???

OVERIGE KANALEN:

Lokale Goededoelengids

Vicki Brownhuis als goed doel		

2.000

		

Flyer		

De Kroegbaos Zingt		
Kidsclub FC Den Bosch

938

Prostaatkankerstichting

Flyers jaarprogramma

100

10.000

Stomafonds		

Bereik nieuwsbrief

102

Flyer		

30.000

Magazine de Vicki		

Huisartsen, bibliotheek, fysio, ziekenhuizen

Oplage programmaboekje		

3.000

16

17

7.000

ACTIVITEITEN 2014 - 2019

ACTIVITEIT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

380

279

418

369

583

441

1257

1139

1185

1388

2130

2351

Mailcorrespondentie					

327

807

Gasten voor directie						

73

Inleveren collectebussen						

9

Bezoek/inloop
Telefonisch contact

OVERIGE ACTIVITEITEN

108

86

86

46

29

Wandelen			

189

184

155

168

98

71

124

167

181

Gezichtsmassage			

6

42

17

12

Hoofd-/ handmassage				

59

54

46

Mindfulness

41

70

25

Voetmassage

131
108

58		

60

In Balans/Stressreductie

138

134				

Anders bewegen en Yoga

132

134

107

174

226

228

Diepte ontspanning			

60

68

74

95

Energetische massage					

3

26

Shiatsu massage					

10

275

Verwendagen

65

49

55

Rouwverwerking

41

20

6

Kerstmiddag

27		

32

65

74

77

9

3

4

55

50

50

40

39

132

98

166

229

255

277

Bondgirls		

69

65

93

63

98

Psycholoog

Golden Girls						
Spreekuur oncologische fysiotherapie				

6

4

Samenloop voor Hoop				

150

140

194

Samenwerking VOKK*, VOX**, JBZ, 			

40

15

Inloop op locatie JBZ en Bernhoven ZKH				

7

41

39

26

25

52

61

39

21

35

86

66

82

49

Uitgezaaide borstkanker gespreksgroep

72

101

56

79

138

102

Hematonvereniging					

35

8

23

29

79

91

57

25

Meditatief boetseren

57

28

18			

Dansen			

4			
59

90

87

69

Vilten			 27

72

15

20

250

189

180

218

268

281

80

76

73

66

64

54

Fotografie				

14

43

41

Creatief schrijven					

7

25

Jubileum				

Stomavereniging gespreksgroep

Tekenen (intuitief)

Kleurrijke verhalen				

142

Prostaatkankervereniging gespreksgroep			

51

16

100

12

31

20			

35

394

46

Kunstzinnige hulpverlening

372

24

47

Zomeractiviteiten

532

2019

422

36

Zingen

2018

412

33

67

2017

Mannensociëteit					

Bloemschikken

95

2016

Koken				

JOP Project en BOP Project

CREATIEVE EXPRESSIE						

Schilderen

2015

Lezingen/rondleidingen/vergaderingen

LICHAAM/BEWEGING/ONTSPANNING						
Stoelmassage

2014

19

525

2

Rozenactie						

200

Zenmeditatie						

25

OVERIG 					
31
Thema bijeenkomsten 											

41
56

Beleef festival JBZ						

25

Evenement uitgedeelde bandjes						

263

IPSO trainingen						

22

Standbezoek						

40

Intervisie						

22

TOTAAL AANTAL CONTACTMOMENTEN

19

316

Kinder Krachtpatsers						

Breiboezem		

18

424

4.177

27

67

39

13

3.512

3.529

4.873

6.082

7.155

