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Inleiding 
Dit verslag omvat het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021. 
 
2020 was een bijzonder jaar, voor het Braamhuis, voor ons land en daarbuiten, vanwege een 
wereldomvattende pandemie die in maart van dit verslagjaar uitbrak. Het  Braamhuis heeft de 
meeste van haar activiteiten moeten schrappen en was een groot deel van het jaar gesloten, of 
slechts beperkt open, met inachtneming van de voorgeschreven aantallen bezoekers en 
veiligheidsmaatregelen. Met enig improvisatietalent hebben we toch aan een deel van onze 
gasten opvang kunnen bieden en een paar aangepaste activiteiten aangeboden met één-op-één 
begeleiding. 
  
In het jaarverslag 2020 vindt u een beschrijving van de activiteiten van het bestuur van de Jan 
Braamstichting, de activiteiten in het Braamhuis en een verslag van de werkzaamheden van de 
werkgroepen. Tevens wordt de financiële positie toegelicht. Het financieel jaarrapport 2020 is 
als een aparte uitgave gepubliceerd. Het zal geen verbazing wekken dat als gevolg van de 
pandemie ook een deel van de inkomsten wegviel. In het derde kwartaal van het verslagjaar 
kwam het Braamhuis serieus in de rode cijfers; gelukkig kon door extra bijdragen en acties 
worden voorkomen dat 2020 met verlies moest worden afgesloten. Met dank aan allen die ons in 
deze moeilijke tijd op dit vlak hebben ondersteund. 
Vooral op basis van de ervaringen in 2019 beschrijven de werkgroepen in het jaarplan voor 2021 
hun doelstellingen. De basis van 2020 is niet relevant omdat een groot deel van de activiteiten 
vanwege corona moest worden stilgelegd. Deze doelstellingen zijn vertaald in de begroting 2021 
die apart wordt gepubliceerd. 

 
Gasten 
Het is goed om te merken, dat het door de fantastische inzet van de vele vrijwilligers mogelijk is 
om een aangename plek te bieden aan mensen die geraakt worden door kanker. Dat is de missie, 
de bedoeling en de bestemming van het Braamhuis!  
Het Braamhuis voorziet in de behoefte van mensen, die met kanker te maken hebben. Tijdens de 
inloopmomenten in 2020 dat het Braamhuis beperkt geopend mocht zijn hebben 34 gasten de 
inloopochtenden in het Braamhuis bezocht. 214 gasten hebben aan diverse activiteiten 
deelgenomen (zie bijlage). In 2020 is het Braamhuis slechts beperkt geopend geweest als gevolg 
van de pandemie. 
 
Bestuur & vrijwilligers Jan Braam Stichting/Braamhuis 2020 
Vrijwilligers: 
Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van onze vrijwilligersgroep. 
 
Bestuur 
Er heeft zich één bestuurlijke mutatie voorgedaan. Aan het eind van het verslagjaar bestond het 
bestuur van de stichting uit de volgende personen: 
Voorzitter:    Jos Ross 
Secretaris:    Frea Verhoeven; 
Penningmeester:   Aad Kwant; 
Lid/coördinatie activiteiten:   Diana Melgers 
Lid/coördinatie gastvrouwen: Ans Schuiling 
 
Raad van Toezicht 
In de Raad van Toezicht is André Vlot afgetreden als voorzitter; hij is opgevolgd door Edwin 
Brugman 
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De groep jeugdbegeleiders heeft om diverse redenen besloten per eind 2019 haar taken neer te 
leggen. Als gevolg van de pandemie zijn we er niet in geslaagd om hier in 2020 nieuwe invulling 
aan te geven en voor deze activiteit nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 
 
Voor de meeste activiteiten in het Braamhuis wordt een kleine bijdrage gevraagd. Onze stichting 
wordt volledig gerund door vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen voor hun inzet. 
Regelmatig worden wij verrast door acties en giften en een paar van deze verassingen aan het 
eind van het jaar, waaronder een corona-ondersteuning van de Gemeente Zevenaar -  konden wij 
heel goed gebruiken. Om de benodigde gelden voor het inloophuis bijeen te krijgen en aanbod 
een goed aanbod van activiteiten te kunnen realiseren, blijft de focus op een actieve 
fondsenwerving noodzakelijk.  
 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van wat er is gedaan en is gebeurd in 2020 en een vooruitblik 
op 2021, waarin wensen en doelen worden geformuleerd.  
Graag bedanken wij alle gasten en vrijwilligers voor de wijze, waarop zij met elkaar het 
Braamhuis hebben laten functioneren, ook in dit voor iedereen moeilijke jaar.  
 
Namens het bestuur van de Jan Braam Stichting, 
 
Frea Verhoeven, 
secretaris 
 
Zevenaar, juni 2021 
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Missie en doelstellingen van de Jan Braam Stichting 
 
Missie 
De Jan Braam Stichting richt zich op het veraangenamen van de zorg voor kankerpatiënten, 
naasten, nabestaanden en zij die genezen zijn. Aangenaam voor de patiënt en aangenaam voor 
familie. 
Jan Braam is gekozen als verpersoonlijking van de stichting. Hij behandelde als internist van het 
eerste uur duizenden patiënten in de regio. Hij zette zich 33 jaar lang gepassioneerd in voor de 
patiënten in Ziekenhuis Zevenaar. Jan Braam stond, en staat nog steeds, voor vakbekwaamheid, 
vriendelijkheid en persoonlijke zorg, dicht bij de patiënt. 
De Jan Braam Stichting is opgericht in augustus 2007. Destijds is gestart met het huiselijker 
inrichten van de behandelkamers in het ziekenhuis in Zevenaar. Om ook buiten het ziekenhuis 
extra zorg te kunnen bieden, heeft de stichting het initiatief genomen tot de realisatie van het 
Braamhuis, een inloophuis voor mensen die geraakt worden door kanker. 
 
De missie van de Jan Braam Stichting is als volgt verwoord: 
 

Bieden van aangename zorg aan mensen die geraakt worden door kanker, opdat 
dit leidt tot een verhoging van het welzijn. Voor en door de Liemers. 

 
Doelstellingen 
1. De eerste wens bij de oprichting van het Jan Braamhuis  was om de zorg voor patiënten en 

familie op de afdeling Interne Geneeskunde van het Ziekenhuis Zevenaar te veraangenamen. 
Daarbij valt te denken aan meer privacy en een belevingsgerichte sfeer. Met betrekking tot 
deze wens is in de periode van 2008-2010 veel gerealiseerd. 

2. Ten tweede wilde de Jan Braam Stichting een inloophuis realiseren voor en door mensen uit 
de Liemers. Hiermee wilde de stichting het contact tussen lotgenoten stimuleren; tussen 
patiënten, (ex)patiënten en hun naasten. Het creëren van een rustige veilige en prettige 
omgeving, waarin de mens centraal staat en niet de ziekte, Daarnaast vormt het huis de 
schakel tussen (regionale) initiatieven die mensen kunnen helpen om verder te leven met 
kanker. het ontplooien van activiteiten ten behoeve van diegenen die - met kanker te maken 
hebben of krijgen. Het Braamhuis werd eind 2012 geopend. 

3. het opzetten van een regionaal samenwerkingsverband met onder andere de eerste lijn (waar 
onder huisartsen) om bovengenoemde doelstelling te realiseren.   

Er zijn veel inloophuizen (o.a. de Toon Hermanshuizen) in Nederland die hun meerwaarde 
hebben bewezen. Het bestuur van de Jan Braam Stichting zet zich samen met een groot aantal 
vrijwilligers en sponsoren in om dit ook voor de Liemers te realiseren.  
 
Samenwerking 
De Jan Braam Stichting vindt het belangrijk om het wiel niet opnieuw uit te vinden en waar 
mogelijk samen te werken met partners. Daartoe zijn contacten met artsen in ziekenhuis 
Rijnstate (Arnhem, Velp en Zevenaar), ziekenhuis Slingeland (Doetinchem) en huisartsen. 
Regionale paramedici, het integraal kankercentrum Nederland (IKNL), VPTZ (vrijwilligers in de 
palliatieve thuiszorg), inloophuizen in Apeldoorn, Ede, Ommen, Zwolle, Arnhem, Doetinchem en 
Nijmegen, KWF, IPSO en patiëntenorganisaties. Wij delen onze ervaringen en kennis met andere 
inloophuizen.  
 

http://www.builtformac.com/clients/braam/braamhuis/bestuur/
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Locatie 
Het Braamhuis is een zelfstandig pand, gelegen op loopafstand van het ziekenhuis Rijnstate 
Zevenaar. Het huis (Reisenakker 12) ligt in het hart van de Liemers op circa één kilometer van 
het centrum Zevenaar en is goed met de auto en het openbaar vervoer te bereiken. Er is 
voldoende gratis parkeergelegenheid. Het pand is eigendom van de Gemeente Zevenaar en is om 
niet beschikbaar gesteld voor de activiteiten van de Jan Braam Stichting. 
 
Openingstijden 
Op dinsdag, woensdag en donderdag is het Braamhuis geopend als ontmoetingsplaats. 
Er zijn veel activiteiten gepland. Tevens wordt het huis, tegen een kleine vergoeding, beschikbaar 
gesteld als bijeenkomst- en vergaderruimte voor in de sfeer van het Braamhuis passende 
verenigingen.  
 
Doelgroep 
De doelgroep van Het Braamhuis is breed en divers. De Liemers heeft ongeveer 100.000 
inwoners, het omvat globaal de gemeente Zevenaar en de gemeenten Montferland, Duiven en 
Westervoort. Het Braamhuis is er voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn. 
Maar ook voor hun familieleden, betrokkenen en nabestaanden. Het Braamhuis biedt een 
prettige plek voor lotgenotencontact, informatie en een divers activiteitenaanbod. De 
vrijwilligers bieden extra zorg en aandacht, naast het reguliere behandelproces.  
 
Naast de mensen die direct van het huis gebruik maken, zijn er ook groepen die een belangrijke 
rol spelen bij het ontstaan en draaiende houden van Het Braamhuis: 

 Vrijwilligers; 

 Donateurs: particulieren en bedrijven die geld doneren; 

 Gemeente Zevenaar: verstrekken van subsidies en overige faciliteiten; 

 Sponsoren: bedrijven die financieel of in natura bijdragen; 

 Pers: bij het verwerven van bekendheid voor het Braamhuis en haar activiteiten;  

 Geïnteresseerden en andere betrokkenen: Liemerse gemeenten, zorginstellingen, verwijzers 
en stichtingen, verenigen of andere regionale initiatieven die ook op dit gebied actief zijn en 
waar het Braamhuis mee samen kan werken. 
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Inloop en activiteiten 2020  
Voor een overzicht van de activiteiten in 2020, met een vergelijking van de bezoekersaantallen 
van 2019, wordt verwezen naar de bijlage achterin dit verslag. De cijfers vertonen vanwege de 
corona-pandemie grote afwijkingen t.o.v. het vorige jaar en zijn daarom niet goed vergelijkbaar. 
  
Inloop 
Het Braamhuis is in 2020 aanvankelijk op dinsdag, donderdag en woensdagochtend normaal 
open geweest. Vanaf het uitbreken van de corona-pandemie zagen wij ons genoodzaakt de 
inloopdagen- en tijden sterk aan te passen, te reduceren en zelfs gedurende bepaalde perioden 
het Braamhuis geheel te sluiten. 
Tijdens de inloopmomenten hebben 34 gasten het Braamhuis bezocht. 214 gasten hebben 
diverse activiteiten bezocht. In 2020 is het Braamhuis een beperkt aantal dagdelen geopend 
geweest. 
Inloopgasten zijn bezoekers die voor een activiteit komen maar soms ook gewoon voor een 
praatje. Hun begeleiding werd door de gastvrouwen en activiteitenbegeleiders van het 
Braamhuis verzorgd. 
Een verbeterde registratie van onze gasten is in 2020 gestart door gebruik te maken van het 
registratiesysteem van IPSO, de overkoepelende organisatie voor inloophuizen. 
 
De gastvrouwen van het Braamhuis 
Uit de werkgroep gastvrouwen zijn er op de volgende dagdelen( dinsdag, woensdag en 
donderdag) dat het Braamhuis geopend is minimaal twee gastvrouwen aanwezig. De bezetting 
wordt maandelijks per rooster ingedeeld.  Er wordt bewust niet voor gekozen om te werken met 
een handboek met regels en procedures, al zijn er wel heel duidelijke afspraken en is er een 
heldere structuur opgezet. Met elkaar ontdekken in een open en constructieve sfeer werkt. Alle 
vrijwilligers werken op vrijwillige basis. De betrokkenheid is groot, maar zeker niet vrijblijvend. 
Hieronder wordt specifiek een toelichting gegeven op de inzet van de gastvrouwen.   
 
Inzet gastvrouwen: 
Vanaf de opening is een groep van ca. 20 gastvrouwen actief  in het Braamhuis. Tijdens de 
openingstijden van het  Braamhuis zijn er steeds twee gastvrouwen per dagdeel in wisselende 
samenstelling aanwezig. We streven ernaar dat iedereen tenminste één maal per twee weken 
aanwezig is om zo de betrokkenheid en enthousiasme voor het werk in het Braamhuis te 
behouden.  Iedere zes weken is er gastvrouwen overleg. Eén van de bestuursleden is sinds dit 
verslagjaar coördinator voor de groep gastvrouwen, zodat een adequate interactie met het 
bestuur gewaarborgd is. Binnen de groep gastvrouwen zijn er gastvrouwen die een extra 
verantwoordelijkheid op zich hebben genomen naast het normale takenpakket; op he gebied van 
verslaglegging, administratie, organisatie van activiteiten en het inwerken van nieuwe 
gastvrouwen- en heren.  
 
Opleiding gastvrouwen. 
De Jan Braam Stichting hecht er veel waarde aan, dat de vrijwilligers die in het Braamhuis 
werken zich vertrouwd voelen met de specifieke problematiek van de gasten en hier op een juiste 
wijze mee om kunnen gaan. Door middel van een training worden gastvrouwen/-heren hier op 
voorbereid. Daarnaast zijn er tweemaal per jaar intervisie-bijeenkomsten om kennis te vergroten 
en knelpunten aan te kaarten. 
Nieuw aangemelde gastvrouwen hebben allen eerst een kennismakingsgesprek met de voorzitter 
van het Braamhuis en het bestuurslid/coördinator gastvrouwen. In dat gesprek worden 
wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Als deze met elkaar overeenkomen, draait de 
potentiële gastvrouw één à twee keer mee met een ochtend- of middagdienst. Daarna wordt 
besloten of men met elkaar verder wil.   
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Activiteiten 
 
Van activiteiten als workshops, relaxochtenden, creatieve activiteiten, wordt het hele jaar 
gebruik gemaakt. In 2020 kwam de uitvoering van het programma nagenoeg tot stilstand.  
Deelnemers geven aan dat yoga en tai chi hen, of het zingen in het Braamhuiskoor “Hoop”, helpt 
bij het vinden van rust en balans in heftige periodes van behandeling of juist in het verwerken na 
de behandelingen.  
 
In 2020 waren de volgende activiteiten gepland. Voor al deze activiteiten geldt dat ze slechts 
beperkt doorgang hebben kunnen vinden, of moesten worden afgelast: 
 
Modecafé. Tijdens deze activiteiten leren de gasten eenvoudig naaiwerk. 
 
Mahjong spelen is ook aangeboden aan de gasten en hieraan wordt enthousiast deelgenomen. 
 
Op iedere dinsdag is er het handwerkcafé, waarbij een groep gasten aan de grote tafel 
handwerkt en waar lotgenotencontact in optima forma plaatsvindt. Het handwerkcafé vormt een 
vaste waarde in het huis, waaraan veel plezier wordt beleefd. De groep bestaat uit een wisselende 
groep gasten, die ter ontspanning komen maar ook onderling veel informatie en ervaringen 
delen. Af en toe werd er een zaterdag gereserveerd voor het boezem breien. 
 
Eén keer per twee weken wordt er op woensdagmorgen gezongen met het koor “HOOP”, dat 
onder leiding staat van Fransie Leenders en Willy Hendriksen. Er is veel belangstelling voor het 
gezamenlijk zingen en muziek maken.  Het Braamhuiskoor heeft tijdens de pandemie tijdelijk 
onderdak gezocht in een ruimere locatie, maar moest later haar activiteiten daar ook staken 
vanwege de strengere lockdown-maatregelen 
 
De losse creatieve workshops worden doorgaans het hele jaar door goed bezocht. Er wordt 
minimaal één workshop per maand aangeboden en soms twee. Met name het bloemschikken 
blijft populair, maar ook andere creatieve workshops trekken volop deelnemers.  
 
In 2020 zijn er weer relaxochtenden georganiseerd.  De zorgochtenden bestaan uit  
(voet-0massages, reiki, shiatsu etc. 
 
In 2020 zijn er thema avonden ingepland over diverse onderwerpen die een raakvlak hebben 
met kanker en onze gasten op een prettige wijze informeren.  
 
Activiteiten voor kinderen en jongeren 
Eind 2019 heeft de toen bestaande groep jeugdbegeleiders om diverse redenen besloten per eind 
van dat jaar haar taken neer te leggen. Om bekende redenen konden deze activiteiten in 2020 
niet worden hervat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staftaken 
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Werkgroep huisvesting 
Sinds de opening in november 2012 hebben de huismeesters zorg gedragen voor klein 
onderhoud, verbetering, sleutelbeheer en aansturing van reparateurs. Gezien de rol, die zij 
tijdens de verbouwing hebben gespeeld, zijn zij zeer goed op de hoogte van de technische 
aspecten van het pand. Voortdurende aandacht voor de technische staat van het pand en de tuin 
is wel geboden. Met de beheerderorganisatie (namens de gemeente Zevenaar, de eigenaar van 
het pand) is contact opgenomen over het buitenschilderwerk. Dat is in het verslagjaar 
opgeknapt. Tevens werd er tuinverlichting geïnstalleerd. Er is een hoveniersbedrijf bereid 
gevonden om bij wijze van sponsoring enkele keren per jaar in de tuin groot onderhoud te 
verzorgen en daarmee de taken van onze twee vrijwillige tuinmannen verlicht. 
 
In de begroting is een bedrag gereserveerd voor (toekomstig) onderhoud aan het pand. Deze 
reservering is nodig om ook in de toekomst de optimale, duurzame kwaliteit van het Braamhuis 
te garanderen.  
 
PR en communicatie 
De verantwoordelijkheid voor Public Relations, Public Affairs en communicatie zijn in principe 
bestuurstaken. In de uitvoering is in 2018 voorzien door het aantrekken van een vrijwilliger voor 
communicatietaken. Deze vrijwilliger is in 2020 tot het bestuur toegetreden, waardoor de 
uitvoering nu ook binnen het bestuur is belegd. De website en het facebookaccount zijn op 
adequate wijze onderhouden en er verschenen, ondanks de corona-epidemie regelmatig 
parsberichten over de activiteiten van het Braamhuis in de lokale media en op nieuwswebsites . 
 
Aan de start van het verslagjaar verscheen er een nieuwe folder van het Braamhuis. Deze werd in 
het kader van Wereld Kankerdag op 4 februari verspreid onder huisartsen,. huisartsenposten en 
andere zorginstellingen. Tevens waren een paar vrijwilligers van het Braamhuis op deze dag met 
de folder aanwezig in het Oncologisch Centrum van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, samen 
met vrijwilligers van het Toon Hermans Huis in Arnhem. 
 
De publiciteitscampagne die in februari werd gestart, met als doel meer mensen van het bestaan 
van het Braamhuis op de hoogte te brengen, kwam in maart door corona weer tot stilstand, om 
geen nieuwe vraag op te roepen c.q. teleurstellingen te voorkomen bij potentiële nieuwe 
bezoekers/gasten 
 
Website www.Braamhuis.nl 
De website wordt beheerd door het bestuurslid dat met de communicatietaken is belast. Er 
worden regelmatig aanpassingen doorgevoerd om de leesbaarheid en vindbaarheid te vergroten. 
De website wordt voortdurend geactualiseerd. Er bestaat een nadrukkelijke wens om de website 
te vernieuwen. Hieraan kon in 2020 nog geen uitvoering worden gegeven vanwege de 
ontoereikende financiële middelen in dat jaar. 
 
Social media 
Onze berichten op Facebook-account worden veel gelezen en gedeeld. Voor sponsors en 
(zakelijk) belangstellenden is er een LinkedIn-account.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pagina 11 
 

Financiën 
De financiële verantwoording 2020 en begroting 2021 verschijnen in een document dat apart 
wordt gepubliceerd. 
 
Jaarcijfers 
Het financiële beleid van de Jan Braam Stichting wordt door het bestuur van de Jan 
Braamstichting vastgesteld. Medio 2021 wordt de jaarrekening opgesteld over 2020. Deze 
financiële gegevens worden op de site gepubliceerd om transparant te verantwoorden hoe de 
middelen worden besteed en aan de wettelijke eisen met betrekking tot een ANBI-instelling te 
voldoen. De heer J.G.H. Kelderman RA van Stolwijk en Kelderman accountants en fiscalisten 
heeft de opdracht om de jaarcijfers samen te stellen. Het rapport van de accountants is 
gepubliceerd op de ANBI-pagina van onze website 
 
Fondswerving, donaties  en relatiebeheer 
In 2020 hebben we wederom steun gekregen van organisaties, particulieren, vriendenclubs, 
lokale ondernemers, fooienpotten en collectes. Het grootste deel was in de vorm van een 
geldelijke ondersteuning, voor een deel werd de ondersteuning ook in natura verleend. Om 
begrijpelijke redenen bleef de opbrengst van bedrijfs- en particuliere sponsoring achter op die 
van vorig jaar. We hopen dat in 2021 deze ondersteuning weer op het oude niveau terugkeert. 
 
Het bestuur heeft de fondsenwerving en relatiebeheer in haar portefeuille. Het relatiebeheer 
vormt voor de komende jaren een speerpunt. Sponsoren moeten weten hoe hun geld besteed is 
en hen daardoor duurzaam verbonden laten voelen met de doelstelling van het Braamhuis. Dit 
moet ook door voor hen regelmatig iets te organiseren. Door de corona-epidemie is dit in 2020 
niet uit de verf gekomen. Het bestuur is zich hier terdege van bewust en heeft zich voorgenomen 
dit weer voortvarend ter hand te nemen zodra de mogelijkheid om dergelijke activiteiten te 
organiseren zich aandient.  
Een belangrijk onderdeel om structureel geld binnen te krijgen is sponsoring. Naast 
sponsorwerving is ook de naamsbekendheid van de stichting van belang bij de ondernemers.  
 
Continue aandacht voor de fondswerving is van groot belang om de exploitatie gezond te houden 
en ruimte te blijven houden voor mooie initiatieven. De stichting ontvangt geen subsidies of 
vergoedingen van zorgverzekeraars. Gelukkig worden wij regelmatig verrast door (eenmalige) 
donaties en giften, die ons het gevoel geven dat het werk van de Jan Braam Stichting gedragen 
wordt door de inwoners van de Liemers. 
 
De donaties voor 2020 zijn lager dan de donaties in 2019. Een overzicht van de donaties in 2020 
wordt gepubliceerd op de ANBI-pagina van onze website en treft u aan in bijlage 2 bij dit 
jaarverslag. 
 
Iedereen die het Braamhuis een warm hart toedraagt kan ‘huisvriend’ worden. Om dit te 
vergemakkelijken hebben we een donatieknop voor onze website gesponsord gekregen vanuit de 
Liemerse uitdaging. Hiermee kan, met één druk op de knop, de betaling geregeld worden. 
 
De verantwoordelijkheid voor het verwerven van fondsen, donaties en relatiebeheer zal in het 
bestuur opnieuw moeten worden belegd. Onder de huidige bestuursleden zijn er geen die dit tot 
hun specifieke competentie rekenen. Mogelijk dat hiervoor een extra bestuurslid of vrijwilliger 
moet worden geworven 
 
Bijpassende financiële bijdrage activiteiten 
De Jan Braamstichting heeft een bescheiden positief resultaat behaald. Dit was voor een groot 
deel te danken aan speciale corona-ondersteuning door de gemeente Zevenaar en het KWF/IPSO 
aan het eind van dit boekjaar van de stichting.  
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Bijdragen in natura 
Een flink aantal donateurs levert bijdragen in natura. Zo is de locatie het Braamhuis om niet 
beschikbaar gesteld door de gemeente Zevenaar. Maar ook de koekjes bij de koffie, de bloemen 
op tafel in onze huiskamer, de huishoudelijke hulp, drukwerk, de zorg voor de verwarming en de 
accountant voor onze jaarrekening; allemaal diensten die gratis, of tegen kostprijs worden 
geleverd. Ook onze eigen vrijwilligers leveren bijdragen in natura; bijvoorbeeld door het gratis 
verzorgen van hapjes voor bijeenkomsten, het beschikbaar stellen van apparatuur, werktuigen, 
vervoermiddelen e.d. Een overzicht van de “externe” natura-sponsors in 2020 treft u aan in 
bijlage 2. 
 
Menselijk kapitaal 
Naast het inzicht in alle in- en uitgaven is voor het bereiken van de doelen de donatie van 
energie, tijd en enthousiasme van alle vrijwilligers van de grootste waarde voor het Braamhuis. 
Vrijwilligers doneren hun kennis en kunde. De waarde van het menselijk kapitaal is niet in geld 
uit te drukken. Hier leeft het huis van.  
 
Beloningsbeleid 
Alle taken binnen de Jan Braam Stichting en het Braamhuis worden door deskundige 
vrijwilligers verricht. De Jan Braam Stichting of het Braamhuis hebben geen betaalde krachten 
in dienst. Alle taken in en rond het Braamhuis, het bestuur en de Raad van Toezicht worden 
uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers. Niemand ontvangt een vorm van beloning in geld of 
natura. 
 
ANBI status en juridische structuur 
De Jan Braam Stichting beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Hierdoor is het mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke wijze aan de Jan Braam Stichting te 
doneren. De Jan Braam Stichting voldoet aan alle hiermee samenhangende voorwaarden. Ook 
aan de nieuwe eisen die vanaf 1 januari 2014 worden gesteld, onder andere met betrekking tot 
openbaarheid en controle. Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van de Jan Braam Stichting is 
94993. 
 
Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de 
nieuwe wet WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het is belangrijk hierop 
voorbereid te zijn. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van 
bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het 
bestuur neemt hierop actie in 2021 en zal waar nodig aanpassingen doorvoeren.  
 
Alle uitgaven liepen in 2020 via de penningmeester van de Jan Braam Stichting.  
Betalingsbewijzen zijn in de administratie opgenomen. 
Rekening: Rabobank nummer NL 52 RABO 01636.81.090 t.n.v. Jan Braam Stichting Zevenaar. 
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Jaarplan 2021
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Inleiding 
2020 was een bijzonder jaar door het uitbreken van de corona-pandemie. Daardoor is het 
jaarplan 2020 nauwelijks gerealiseerd. De ambities die in dit jaarplan waren uitgesproken zijn 
echter onverkort van kracht. Het is daarom dat het plan voor 2021 nauwelijks afwijkt van het 
voorgaande jaar. Wel hebben we alle gegevens geactualiseerd. We hopen dat we, nadat de 
corona-maatregelen in ons land geleidelijk worden losgelaten,  in de resterende maanden van 
2021 met ons Braamhuis weer op volle kracht kunnen draaien en onze plannen zoveel mogelijk 
tot uitvoering kunnen brengen. 
 
Ambitie 2021 
Het huidige aanbod moet  aansluiten bij de vraag van onze doelgroep. We willen dit principe 
onverkort handhaven. Het uitgangspunt is vraaggericht: wat willen onze gasten? 
Wij zullen op basis van de behoefte van onze gasten en de beschikbaarheid van vrijwilligers het 
aanbod van het Braamhuis in 2021 verbeteren.  
 
Samenwerking binnen het Braamhuis 
Belangrijk punt van aandacht is de samenwerking, communicatie en afstemming binnen de grote 
groep vrijwilligers (gastvrouwen, huismeesters, begeleiders activiteiten, bestuursleden, docenten 
en overige individuele vrijwilligers)  van het Braamhuis. Iedereen zet zich met veel enthousiasme 
in. We gaan er van uit dat iedereen rekening houdt met het feit dat we allemaal als vrijwilliger 
ons beste beentje voorzetten om het Braamhuis een plezierige, positieve plek te laten zijn.  
Als bestuur hebben we er bewust voor gekozen om initiatief en creativiteit niet te temperen door 
teveel regeltjes. Gebleken is wel, dat richtlijnen met name op administratief gebied voor meer 
duidelijkheid zorgen. Daar zal ook in 2021 aandacht voor zijn. 
 
Bindingsactiviteiten t.b.v. onze vrijwilligers worden in 2021 wederom georganiseerd, zoals een 
nieuwjaarsbijeenkomst en een vrijwilligersfeest. Het bestuur richt zich op het aantrekken van 
voldoende nieuwe vrijwilligers, o.a. ten behoeve van het organiseren van activiteiten, het 
aantrekken van sponsors en onderhouden van de contacten hiermee. Nieuwe gastvrouwen-
/heren zijn uiteraard ook van harte welkom. 
 
Relatiemanagement 
Er komt meer aandacht voor het verwerven en vasthouden van sponsors en donateurs, Dit is 
eens te meer noodzakelijk omdat in 2020 veel sponsors even pas op de plaats hebben gemaakt 
en het KWF is gestopt met de Samenloop voor Hoop. Er zullen gerichte activiteiten worden 
ontwikkeld. Er zullen presentaties worden georganiseerd voor relevante doelgroepen (o.a. 
huisartsen). De sponsorbijeenkomst in het Braamhuis zal in 2021 weer worden georganiseerd en 
ook de organisatie van een Open Dag staat op het programma 
 
Aanbod activiteiten  
 
Jeugd 
2019 is het jaar waarin het Braamhuis de activiteiten van de  jeugdafdeling heeft uitgebouwd. De 
start was veelbelovend, al zoeken wij nu wel naar een nieuw team voor deze activiteit. Dit is in 
2020 om begrijpelijke redenen niet gerealiseerd. In 2021 proberen we aparte groepen voor jeugd 
en pubers op te starten. 
 
Reguliere activiteiten 
De activiteiten die we wekelijks blijven aanbieden, zijn workshops, relaxochtenden en creatieve 
activiteiten. Ook het handwerkcafé blijft elke eerste dinsdag van de maand. De relaxochtenden 
vinden dit jaar iedere week plaats op woensdagmorgen en bieden steeds plaats aan drie gasten .  
In het najaar staan naast de vaste activiteiten vooral workshops gericht op de feestdagen op het 
programma.  
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Thema avonden 
Er worden in 2021 thema-avonden georganiseerd met diverse thema’s rond kanker. Deze 
thema’s betreffen niet alleen medische informatie, maar ook informatie over financiën, werk en 
verwerking van kanker met en/of door je naasten. Thema-avonden voorzien in een duidelijke 
behoefte, ook voor niet-kankerpatiënten en dragen bij aan de bekendheid van het Braamhuis en 
verlagen de drempel voor de inloop. 
 
Activiteiten voor mannen 
In 2021 blijven we op zoek naar activiteiten die mannen aantrekken, ook al is dat een lastige 
opgave. We gaan misschien fietstochten in de Liemers aanbieden. Ook klaverjasavonden of 
vissen kunnen als activiteit in aanmerking komen. Ook de mogelijkheid tot het organiseren van 
kookworkshops blijft onze aandacht verdienen.  
 
Openingstijden 
Het Braamhuis is iedere dinsdag en donderdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur  en op 
woensdag van 10.00 tot 13.00. In verband met de corona-pandemie gelden voor de eerste helft 
van dit jaar, indien opening mogelijk is, aangepaste tijden. 
Voor de jeugdafdeling is de woensdagmiddag en het begin van de woensdagavond gereserveerd. 
Het Braamhuis is in de vakantiemaanden juli en augustus open op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10:00-14:00 uur. 
 
Gastvrouwen en inloopactiviteiten 
Er is nog steeds behoefte aan uitbreiding van de groep gastvrouwen-/heren. Hieraan wordt in 
2020 prioriteit toegekend. De nieuwe gastvrouwen-/heren bieden wij een driedaagse  training 
aan  bij IPSO. 
 
Ketensamenwerking 
Een belangrijk speerpunt voor 2021 is de intensivering van de samenwerking met Liemerije, 
hospice De Hazelaar en afdeling De Peppel. Daarnaast blijven wij streven naar korte lijnen met 
de Toon Hermans-huizen, het oncologisch centrum van Rijnstate, Caleidoz en huisartsen, fysio 
en zorgaanbieders in de regio. 
 
Staftaken 
 
Communicatie en PR/PA 
De verantwoordelijkheid voor Public Relations, Public Affairs en communicatie zijn in principe 
bestuurstaken. In de uitvoering van communicatietaken  is in 2018 voorzien door het aantrekken 
van een vrijwilliger voor communicatietaken. Deze vrijwilliger is in 2020 tot het bestuur 
toegetreden, waardoor de uitvoering nu ook binnen het bestuur is belegd. De website en het 
facebookaccount worden op adequate wijze onderhouden en het blijft ons streven om ook in 
2021 regelmatig in het nieuws te zijn.  
 
Een belangrijk communicatiedoel voor 2021 is het vergroten van de bekendheid van het 
Braamhuis bij een breed publiek. Dat doen we niet alleen door veelvuldig communiceren, maar 
ook door het vergroten  van ons netwerk. Dit alles met het doel om het bestaan van het 
Braamhuis bekender en de toegang meer laagdrempelig te maken.  
Nieuws, themadagen en donaties zullen aanleiding zijn voor het plaatsen van berichten op 
diverse media. De informatie op de website van het Braamhuis wordt continu bijgehouden. Er 
komt meer aandacht op de website voor onze donateurs en sponsors. 
De permanente verzorging en aanvullingen van drukwerk (flyers, visitekaartjes e.d.) heeft de 
aandacht. 
In 2021 wordt de website van het Braamhuis vernieuwd. 
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Werkgroep Huisvesting & Beheer 
De werkgroep Huisvesting & Beheer zal zich in 2021 voornamelijk bezighouden met het reguliere 
onderhoud. De buitenkant van het huis zal extra aandacht krijgen; goten, verlichting, 
dakbedekking, buitenschilderwerk en de beveiliging van het pand. On 2021 wordt het 
tuinmeubilair opgeknapt met behulp van NL Doet/Oranjefonds. De tuin blijft er piekfijn uitzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 
Bijlage 1: Overzicht bezoekers- een deelnemersaantallen Braamhuis 2020 (vergeleken met 2019) 
 
 
Bijlage 2: Overzicht sponsors en donaties in natura en geld 
 
 
De Jaarrekening 2020  van de Jan Braam Stichting te Zevenaar, bestaande uit het jaarrapport 
over 2020 opgesteld door de heer J.G.H. Kelderman RA, Stolwijk Kelderman, accountants en 
fiscalisten en het overzicht van de donaties in 2020 zijn gepubliceerd op de ANBI-pagina van 
onze website.  

  



Bijlage 1: 
Overzicht bezoekers- en deelnemersaantallen Braamhuis in 2019 en 2020 
 
In verband met de corona-epidemie moesten veel inloop- en andere activiteiten worden afgelast. 
Dit geeft een vertekend beeld t.o.v. normaal en een vergelijking met het voorafgaande jaar is 
daardoor niet goed mogelijk. 
 

  Aantal 
deelnemers 

Aantal 
deelmers 

  2019 2020 

     

Inloop 829 34 

Activiteiten totaal 708 214 

     

     

Specificaties van activiteiten    

Vaste activiteiten totaal 365 136 

     

·         Tai chi 66 - 

·         Yoga 54 18 

.         Reiki - 5 

·         Schilderen 66 12 

·         Handwerkcafé 54 25 

·         Mahjong 20 33 

·         Koor 105 43 

     

Wisselende activiteiten totaal    

  136 28 

·         Relaxochtenden (w.o. shiatsu) 93 22 

·         Fado concert 30 - 

·         Dansexpressie 5 - 

·         Acces Bars 8 - 

.         Wandelen (o.a. Mindwalking) - 6 

     

Workshops totaal  61 29 

·         Aquarelleren - 5 

.         Schilderen met bijenwas - 4 

·         Vilten 19 5 

·         Kerstster/stukje - 4 

·         Bloemstuk van melkpakken 18 - 

·         Kaarten maken 24 8 

.         Ipad hoes maken   - - 

.         Boezembreien   - - 

.         Spijker schorten - 3 

   

Overige activiteiten totaal  146 21 

·         Thema-avonden 121 21 

·         Kerstviering gasten 25 - 
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 Vaste en wisselende activiteiten worden gemiddeld om de week aangeboden 

 Workshops en overige activiteiten zijn eenmalig 
 
 
Voor 2021 wordt eveneens een beeld verwacht dat sterk afwijkt van voorgaande jaren. Het 
Braamhuis is in juni van dit jaar weer geopend. Een groot deel van het activiteitenprogramma 
start- naar verwachting - na de zomervakantie weer op. 
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Bijlage 2:  
Overzicht sponsors en donaties in natura en geld 
 
Bijdragen in natura: 

 Gemeente Zevenaar 

 Stolwijk/Kelderman Accountants, Zevenaar 

 Topp Service, Zevenaar 

 Spar, Zevenaar 

 Wilri, Zevenaar 

 Antop, Zevenaar 

 Jos Ariës, Zevenaar 

 Paul Bloemberg hoveniersbedrijf, Zevenaar 

 Pola, Zevenaar 

 Hugen, Duiven 

 Catering Staring, Zevenaar 

 Bakkerij Braam, Zevenaar 

 Kunststofshop, Zevenaar 

 Carla Wanders, Elly Lendering-Ross, Marcel Lap (Huis in Actie) 

 Irma van der Weij, Zevenaar 
 
 
Bijdragen in geld (subsidies, sponsoring en giften): 

 Gemeente Zevenaar, 

 Spikker Specials, Zevenaar 

 KWF, Amsterdam 

 SBBL Bello/Lindus, Zevenaar 

 Rabo Clubsupport, Regio Arnhem e.o. 

 Notariskantoor Prick & Van Houtum 

 Notaris Prick 

 Lions Club de Liemers 

 Diverse kleinere giften en bijdragen via de donatieknop website 
 
Back-up voor onze locatie werd toegezegd door: 

 Vida Studio’s Zevenaar 

 Stichting Kunstwerk Zevenaar (gebruik foyer van theater) 
 

 


