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Voorwoord
2017 is voor het Braamhuis een dynamisch jaar geworden. Twee van de zittende bestuursleden zijn
opgevolgd door twee nieuwe leden. De eerste schreden werden gezet naar verbetering van de
communicatie en het verder professionaliseren van de diensten van het Braamhuis.
Bestuursleden stonden samen met gastvrouwen voor de uitdaging het inloophuis met al zijn faciliteiten
gaande te houden en te blijven werken voor de kernwaarde en missie van het Braamhuis. In het bestuur
stoppen de penningmeester en een algemeen bestuurslid. Deze vacatures zijn inmiddels weer opgevuld
begin 2018. De groep gastvrouwen is stabiel, gasten weten de weg met grote regelmaat te vinden en het
aantrekken van activiteitenbegeleiders, die belangeloos zich inzetten voor onze gasten, blijft zonder
problemen.
De ontwikkeling en groei, zowel qua aanbod als financieel krijgt meer en meer vorm. Het ideële plan van
kosteloos activiteiten aanbieden aan onze gasten in het Braamhuis hebben wij los gelaten. Een kleine
tegemoetkoming in de kosten wordt voor de meeste activiteiten gevraagd.
Regelmatig worden wij verrast door acties en giften. Een mooie basis bieden de donaties van de
‘vrienden van het Braamhuis’. Echter, om de benodigde gelden voor groei van openingsuren en aanbod
te kunnen realiseren, is effectief en actief fondsen werven noodzakelijk. De activiteiten van de
voorzitster, belast met fondsen werving, werpen hun vruchten af. Netwerken blijkt belangrijk en heeft
resultaten opgeleverd.
In 2017 is het eerste lustrum (5 jaar) gevierd een mooi moment waar weer duidelijk naar voren kwam
wat de waarde van het Braamhuis voor veel mensen is.
De waardering van de gasten voor het Braamhuis heeft ook in 2017 onze verwachtingen overtroffen.
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!
Dit jaarverslag geeft een overzicht van wat er is gedaan en is gebeurd in 2017 en een vooruitblik op 2018,
waarin wensen en doelen worden geformuleerd.
Graag bedanken wij alle gasten en vrijwilligers voor de wijze, waarop zij met elkaar het Braamhuis
hebben laten leven. Een fijne plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe energie op te doen.
Namens het bestuur van de Jan Braam Stichting,
Marc Peeters,
Bestuurslid, vicevoorzitter

Januari 2018
Zevenaar
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Inleiding
In dit jaarverslag over 2017 vindt u een beschrijving van de activiteiten van het bestuur van de Jan
Braamstichting, het Braamhuis en een verslag van de werkzaamheden van de werkgroepen aanbod,
gastvrouwen, huisvesting, fondswerving en communicatie en PR. Ook de financiële positie wordt
toegelicht.
Het jaarrapport 2017 zal zo spoedig mogelijk na vaststelling worden toegevoegd.
Op basis van de ervaringen in 2017 beschrijven de werkgroepen in het jaarplan voor 2018 hun
doelstellingen. Deze doelstellingen zijn o.a. vertaald in de begroting 2018.
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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 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.
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.
Dit is uitgewerkt in twee doelstellingen:
1. Als eerste bestond de wens 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 20082010 veel gerealiseerd.
2. Ten tweede wil de Jan Braam Stichting een inloophuis realiseren voor en door mensen uit de
Liemers. Met dit inloophuis wil de stichting het contact tussen lotgenoten stimuleren: tussen
patiënten, (ex)patiënten en hun naasten. Daarnaast vormt het huis de schakel tussen (regionale)
initiatieven die mensen kunnen helpen om verder te leven met kanker. Het inloophuis zal het
Braamhuis worden genoemd en zal worden gerealiseerd in De Liemers, bij voorkeur in Zevenaar.
2012 heeft in het teken gestaan van de realisatie van deze doelstelling.

Braamhuis
De Jan Braam Stichting staat met het Braamhuis voor ogen:
Het creëren van een rustige, veilige en prettige omgeving waarin de mens centraal staat en niet de ziekte.
Er zijn veel inloophuizen 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.
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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 onderhouden 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 en
patiëntenorganisaties. Wij delen onze ervaringen en kennis met andere inloophuizen.

Bestuur Jan Braam Stichting 2017
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid vice-voorzitter:
(niet praktiserend) Lid:

Christa Veraart (fondsenwerving, relatiebeheer)
Rens de Haan
Rokus van den Akker
Ingrid van der Schoot (relatiebeheer zorgsector)
Harry Seinen

Bestuur Jan Braam Stichting 2018
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid vice-voorzitter
(niet praktiserend) Lid:

Christa Veraart (fondsenwerving, relatiebeheer)
Rens de Haan
Aad Kwant
Marc Peeters (communicatie & PR)
Harry Seinen

Raad van toezicht Jan Braam Stichting
André Vlot
Gerard van Aken
Jules Prick
Aad Groenenboom

voorzitter

Raad van aanbeveling
Jan Braam

Werkgroepen
Huisvesting:
Gastvrouwen:
Aanbod algemeen:

Ben Wildekamp, Ludo Harbers, Theo v. Vliet, Henk Peters.
Gerrie van Battum , Marc Peeters
Sonja Gijsbers-van Wijk (activiteitencoördinator tot januari 2019)
Geraldine van Hal (verwendag, zorgochtenden),
Esmeralda Vister (zorgmarkten), Sonja Gijsbers-van Wijk (administratie)
Communicatie en PR: vacant.
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Braamhuis
Het Braamhuis heeft op 24 november 2012 haar deuren geopend. De eerste 2 jaren na opening heeft in
het teken gestaan van het ontvangen van een zeer mooi aantal bezoekers, het bekend maken van het
bestaan en het aanbod van het huis en het opzetten van interne organisatie. De komende jaren wordt er
een omslag gemaakt naar groei qua openingsuren, aanbod en aantal gasten.

Doelgroep
De doelgroep van Het Braamhuis is breed en divers.
De Liemers heeft ongeveer 100.000 inwoners, het omvat globaal Zevenaar, gemeente Rijnwaarden,
gemeente 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
 Sponsoren: bedrijven die financieel of in natura bijdragen
 Pers: verwerven van bekendheid
 Geïnteresseerden/andere betrokkenen: bijvoorbeeld 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

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.

Openingstijden
Dinsdag, woensdag en donderdag is het Braamhuis geopend.
Af en toe vindt een activiteit plaats op zaterdag, voor bijv. creatieve workshops en wandelen in de
natuur. In 2015 is gestart met het één maal per maand aanbieden van een zondagse lunch, Soep aan
Tafel. In de vakanties is het huis wel open, maar zijn er geen vaste activiteiten.
Tevens wordt het huis, tegen een kleine vergoeding, beschikbaar gesteld als bijeenkomst-vergaderruimte
voor in de sfeer van het Braamhuis passende verenigingen.
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Activiteiten
Het actuele overzicht van de openingstijden en het aanbod aan activiteiten is te vinden op onze site:
www.braamhuis.nl

Werkgroep Aanbod
Het Braamhuis is in 2017 dinsdagen, donderdagen en woensdagochtend open geweest, behalve als deze
dagen op een feestdag vielen. In de vakanties was het huis wel open, maar waren er geen vaste
activiteiten. Wel was er schilderinloop en handwerkcafé.
Af en toe een zaterdag voor bijvoorbeeld wandelen in de natuur en op zaterdag voor het boezembreien,
één keer per maand.

Activiteiten 2017
Vaste activiteiten als tai chi en schilderen zijn door het hele jaar goed bezocht. Bij schilderen is een vaste
groep ontstaan, die met elkaar ook buiten het Braamhuis activiteiten onderneemt. Schilderen blijkt de
meest populaire activiteit en om die reden is op donderdag een 2e groep gestart zonder begeleiding, die
ook al snel goed bezocht werd. Vanaf begin 2017 is er ook voor de donderdagmiddag een docent
beschikbaar.
Ook voor tai chi was veel animo dit jaar; ook daar is met 2 groepen gestart. Na een paar weken bleef 1
groep over.
Deelnemers geven aan dat yoga en tai chi hen helpt bij het vinden van rust en balans in heftige periodes
van behandeling of juist in het verwerken na de behandelingen.
Ervaarbare Adem aangeboden, omdat dit enorm positief ontvangen was in vorige jaren. Dit werd een
mooie groep van gemiddeld 8 deelnemers.
Op 8 april is de jaarlijkse verwendag georganiseerd. 28 gasten werden verwend door professionals op
het gebied van massage, visagie, manicure, pedicure, haarwerken. Nadat we in 2014 de verwendag
groots konden neerzetten i.v.m. een subsidie van Ipso, hebben we dit jaar een zelfde dag met even groot
aanbod en deelnemersaantal kunnen waarmaken. Donaties van Snackbar Zonnemaat in de vorm van
soep met broodjes en van de Spar (melk, sap, fruit) zorgden, dat we nagenoeg kosteloos de dag konden
aanbieden.
Waarbij zeker de kosteloze inzet van de masseurs en andere professionals niet vergeten moet worden.
In september is er gestart met het Modecafé. Tijdens deze activiteiten leren de gasten eenvoudig
naaiwerk.
Majong spelen is ook aangeboden aan de gasten en hieraan wordt enthousiast deelgenomen.
Voor de activiteit Mindfulness waren er 6 deelnemers in 2017.
Er is in 2017 is 2 keer gewandeld in de natuur onder leiding van een wandelcoach in het Bergherbos bij
Beek. De wandeling werd traditioneel afgesloten met een koffie in uitspanning ’t Peeske. Bezoekers
waren erg enthousiast over het wandelen en de gesprekken die ontstonden. Ook het gezamenlijk
koffiedrinken als afsluiting wordt zeer positief ervaren, omdat het de onderlinge band versterkt.
Het wandelen, vormt 2x in het jaar een vast punt in het aanbod.
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Elke 1e dinsdag van de maand 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.
Iedere woensdagmorgen wordt er 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.
De losse, creatieve workshops zijn het hele jaar door goed bezocht. Minimaal 1 workshop per maand is
aangeboden en soms 2. Met name het bloemschikken blijft populair, maar ook andere creatieve
workshops trekken volop deelnemers. Uit de evaluatieformulieren bleek, dat de deelnemers enthousiast
zijn over het aanbod, over de specifieke activiteiten en over de manier waarop de begeleiders de
activiteiten geven. Op de vraag wat men nog graag in het aanbod opgenomen zou zien, komen
kookworkshops en activiteiten voor mannen vaak terug.

Activiteitenbegeleiders 2017
Tai Chi
Yoga
Schilderen
Creatief

Ervaarbare Adem
Mindfulness
Koor
Mode café
Majong spelen

Francis Arntz
Peter Haima en Maike Knispel
Carlien Staring en Gabriélle Matser,
Caroline van de Boogaert José Emaus Marion Meulenbrugge, Annelies
Proost, Jacqueline de Keizer, Yvette Slief, Twenny Krens, Maria Bohmer
en Herman Thomassen
Fransie Leenders
Susan Boss
Fransie Leenders en Willy Hendriksen
Christien Cloo
José Emaus

Zorgochtenden
In 2017 zijn er met regelmaat zorgochtenden georganiseerd. De behandelaars in 2017 zijn Jenny
Nieuwenhuis, Mandy Rohr en Anne-Marie de Vos Burchart.

Inloop
Naast de deelnemers aan de workshops en activiteiten zijn er veel bezoekers geweest, die de weg naar
het Braamhuis wisten te vinden voor inloop. In 2017 totaal hebben wij 993 maal inloopgasten in het
Braamhuis ontvangen. Inloopgasten zijn bezoekers die voor een activiteit komen maar soms ook gewoon
voor een praatje komen.
Van de ± 100 inloopgasten, waren 60 mensen voor het eerst in het Braamhuis.
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Thema-avonden
In 2017 is er één Thema avond geweest op 26 oktober “Voeding en kanker”(25 bezoekers)

Activiteiten voor kinderen en jongeren
2017 stond in het teken van voorbereidingen treffen en plannen maken om in het Braamhuis ook een
jeugdafdeling op te zetten. Voor kinderen die op welke wijze dan ook geconfronteerd zijn met kanker.
Kanker van een familielid, vriend(in) of zelf kanker hebben (gehad).
Teneinde dit te kunnen realiseren zijn er een aantal stappen gezet. Er is een plan van aanpak geschreven
, er is aan fondsenwerving gedaan, zodanig dat er ruim voldoende startkapitaal aanwezig is. Er is
publiciteit gezocht via radio favoriet, via t.v. Mozaïek en middels een interview in de krant.
Tevens is er een folder gemaakt en is deze folder verspreid op scholen; basis-en middelbaar onderwijs,
en onder de aandacht gebracht en neergelegd bij verwijzers in het medisch/paramedisch circuit.
Daarnaast is de folder in te zien op enkele strategische plaatsen waaronder bibliotheek en
gemeentehuis .
Een aantal vrijwilligers heeft zich gemeld om de jeugd te gaan begeleiden. Het oorspronkelijke plan van
aanpak voorzag in een bijeenkomst 1 maal in de 3 weken. Dit is bijgesteld naar een bijeenkomst iedere
week. Vijf kinderen hebben zich aangemeld. Woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur en
woensdagavond voor de oudere jeugd als er voldoende belangstelling voor is. Tijdens de schoolvakanties
vrij.
17 januari 2018 is de startdatum van Braamhuis Jeugd.!
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Overzicht bezoekers- en deelnemersaantallen Braamhuis in 2017
Aantal unieke
deelnemers
993
inloopmomenten

Aantal keren
meegedaan

Aantal keren
aangeboden
210 dagdelen
geopend geweest

14
15

150
104

38
38

7
4
4

230
65
24

38
38
8

6

55

12

12
7
123

2
56
123

2
1
42

Workshops
Repencollage
Uil van vilt
Bloementaart
Sieraden van rivierstenen
Hartenwensbord
Voorjaarsstuk maken
Sieraden van Glas
Encaustic art
Sokpoppen maken
Cadeaudoosjes
Moodboard
Sieraden van fietsband

5
7
6
12
6
6
8
9
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Overige activiteiten
Thema-avonden

25

1

1

Kerstviering gasten

25

25

?

1

Inloop
Vaste activiteiten
Tai chi
Yoga
Schilderen
Dinsdag
Donderdag
Schilderinloop vakantieweken

Handwerkcafé
Wisselende activiteiten
Wandelen in de natuur
Mindfulness
Aangename zorgdagen

Lustumviering 29 september
2017

1
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Werkgroep gastvrouwen
Vanuit de werkgroep gastvrouwen zijn er op alle dagdelen dat het Braamhuis geopend is twee
gastvrouwen aanwezig (minimaal ). De bezetting wordt maandelijks per rooster ingedeeld door de
coördinator en Grace Timmermans. Gezocht wordt naar een balans tussen het richten van de
initiatieven en het geven van ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Voor de start van het
huis is bewust er niet voor gekozen om te starten met een handboek met regels en procedures, al liggen
er wel heel duidelijke afspraken en is er een heldere structuur opgezet. Met elkaar ontdekken in een
open en constructieve sfeer wat werkt, wat nodig is en wat afgesproken moet worden om het huis voor
gasten en vrijwilligers een prettige, vertrouwde plek te laten zijn. Alle vrijwilligers werken op vrijwillige
basis. De betrokkenheid is groot en zeker niet vrijblijvend. Hieronder wordt specifiek een toelichting
gegeven op de inzet van de gastvrouwen.
Gastvrouwen 2017 Marion Claassen, Roelie Dekker, Yvonne Greven, Sonja Gijsbers van Wijk, Willy
Hendriksen, Jeroen Bos, Angela van Huet, Annemieke de Jongh, Ria Kleinpenning, Ria Knol, Grace
Timmermans, Inge Top-Janssen, Ineke Boersma, Astrid de Winter, Geraldine van Hal, Ria Oostendorp,
Esmeralda Vister, Sonja Gijsbers-van Wijk, Marion Bloemberg, Gerrie van Battum (coördinator). Om
diverse redenen zijn een aantal vrijwilligers in de loop van het jaar (tijdelijk) gestopt of hebben een
andere rol binnen het Braamhuis gekozen.

Inzet gastvrouwen:
Na de opening is een groep van ca. 20 gastvrouwen aan de slag gegaan in het Braamhuis. Tijdens de
openingstijden van het Braamhuis zijn er steeds twee gastvrouwen per dagdeel aanwezig, in wisselende
samenstelling. We streven ernaar dat iedereen tenminste één maal per twee weken aanwezig is om zo
hun betrokkenheid en enthousiasme voor het werk in het Braamhuis te behouden. Iedere zes weken is
er gastvrouwen overleg. De gastvrouwen zijn zelfsturend. Notulen van de vergadering worden gedeeld
met het bestuur. Andersom vindt dit ook plaats zodat de lijntjes kort blijven en er adequaat ingespeeld
kan worden op wensen en behoeften die bij de groepen leven. Ook is ervoor gekozen dat het bestuur
tweemaal per jaar bij het gastvrouwen overleg aanwezig is. Door het plotseling aftreden van een groot
deel van het bestuur is de taakverdeling onder druk komen te staan: dat wat altijd gedaan werd was nu
niet meer vanzelfsprekend. Zo heeft Henk Hanekamp slechts eenmaal een intervisiegesprek kunnen
doen. Om meer verbinding en helderheid tussen bestuur en gastvrouwen te creëren is er een
coachingstraject gestart. Marc Peeters heeft vier maal een avond verzorgd waarbij zoveel mogelijk
gastvrouwen en bestuursleden aanwezig waren.
Binnen de groep gastvrouwen zijn er gastvrouwen die een extra verantwoordelijkheid op zich hebben
genomen naast het normale takenpakket: Sonja Gijsbers-van Wijk is tevens administratief ondersteuner,
zij notuleert de gastvrouw overleggen, zij is organisator van de thema-avonden, ook is zij dit jaar
ingesprongen als activiteitencoördinator en fungeerde als spin in het web voor de nieuwbakken
bestuursleden. Esmeralda Vister is mede verantwoordelijk voor de deelname van het Braamhuis aan
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zorgmarkten en Geraldine van Hal is medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de
jaarlijkse verwendag en de zorgochtenden.

Gastvrouw Aanspreekpunt.
Na de zomer van 2017 is deze taak ingevuld door Gerrie van Battum. Zij regelt de vergaderingen en
brengt verslag uit naar het bestuur indien er vragen zijn.

Opleiding gastvrouwen.
De Jan Braam Stichting hecht er veel waarde aan, dat de vrijwilligers die in het Braamhuis gaan werken
zich vertrouwd voelen met allerlei problematiek en hier op een juiste wijze mee om kunnen gaan. Door
middel van een training worden gastvrouwen/-heren hier op voorbereid. In een aantal bijeenkomsten
wordt er aandacht besteed aan: wat gebeurt er met je als je met kanker in aanraking komt, welke
psychosociale en medische aspecten spelen een rol, hoe voer je een gesprek met een bezoeker en hoe
ga je om met je eigen emoties en gevoelens. Communicatie is het sleutelwoord. De training wordt
verzorgd door Marc Peeters van Marc Peeters Trainingen in Duiven. In 2015 is er geen training gegeven,
in 2016 zijn we begonnen met een 4 malige training, en in 2017 wordt er structureel gepland met Marc
en de gastvrouwen.
Nieuw aangemelde gastvrouwen hebben allen eerst een kennismakingsgesprek met Christa Veraart en
Ingrid van der Schoot, 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.
Intervisiegesprekken. Deze heeft i.v.m. de bestuurswisseling 1 keer plaats gevonden.. De gesprekken
worden geleid door Henk Hanekamp. Er is een coachingstraject gestart van vier avonden. Begeleid door
Marc Peeters met als thema communicatie. Naast de gastvrouwen hebben ook de bestuursleden hieraan
deelgenomen. In 2017 gaat Marc Peeters de opleiding en intervisie verzorgen.

Werkgroep huisvesting
Vrijwilligers
Huismeesters: Ben Wildekamp en Ludo Harbers
Hoveniers: Theo van Vliet en Henk Peters
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. Hierdoor is
het pand en zijn de installaties in perfecte staat. Ook ingrijpender projecten worden aangepakt, zoals de
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geluidshinder in het atelier. Hiervoor is in december 2014 een prachtige beplating aangebracht met als
resultaat geen geluidsoverlast meer. In het voorjaar 2015 is dit ook in de kinderruimte gedaan.
Daarnaast is gestart met het herinrichten en gebruiksklaar maken van de schuur. Hier komt een vriezer
te staan en moet ruimte worden gemaakt voor de afvalbakken en overig afvalmateriaal.
Na een gebleken tekort aan opbergruimte zijn 2 grote inloopkasten gemaakt.
Tal van kleine klusjes worden jaarlijks gedaan.
Onder de inspirerende leiding van Theo van Vliet wordt de tuin grootschalig onder handen genomen. Het
resultaat is een prachtige buitenruimte die wij bij de ontvangst van en activiteiten voor onze gasten
goed kunnen gebruiken.
Onze gasten kunnen nu ook bij het Braamhuis genieten van de positieve kracht die de natuur kan bieden.

Fondswerving
De voorzitter, Christa Veraart, heeft de belangrijke taak fondsenwerving en relatiebeheer in haar
portefeuille. Teneinde het netwerk te vergroten is het Braamhuis lid geworden van Lindus.
Het relatiebeheer vormt voor de komende jaren een speerpunt. Sponsoren laten weten hoe hun geld
besteed is en hen duurzaam verbonden laten voelen met de doelstelling van het Braamhuis, door ook
voor hen regelmatig iets te organiseren. Een plan van aanpak wordt daarvoor gemaakt.
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 zorgverzekeringen. Gelukkig worden wij regelmatig verrast door giften, die ons het gevoel geven dat
het werk van de Jan Braam Stichting gedragen wordt door de inwoners van de Liemers.
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.
In 2017 heeft de Samenloop voor Hoop plaatsgevonden in Duiven.
Dankzij de enorme inzet van het organiserend comité is er een groot bedrag bijeengebracht. Het
Braamhuis heeft 10% van deze opbrengst gedoneerd gekregen.
Rotary Bergh
Na contact gelegd te hebben met Rotary Bergh en Rotary Zevenaar hebben we de toezegging gekregen
een gedeelte van de opbrengst van de kerstmarkt 2017 als donatie te krijgen. Uiteindelijk is dit 5000,00
geworden, met dank aan deze samenwerking van de Rotary’s.
Subsidie Gemeente Zevenaar
Gemeente Zevenaar heeft een (voorschot) subsidie verstrekt van 10.000 euro ten behoeve van de
jeugdafdeling, dat een onderdeel is van het Braamhuis. De jeugdafdeling is geen aparte afdeling, het is
een onderdeel van de faciliteiten dat het Braamhuis biedt.
Lustrumviering
In september 2017 hebben wij ons 5 jarig lustrumfeest gevierd, een feestelijke dag met veel aanloop van
onze relaties. Wederom een goede manier om onze bezoekers maar ook zeker ook onze sponsoren te
ontmoeten in een informele sfeer, een geslaagde dag die zeker bij heeft gedragen aan relatiebeheer.
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Ontvangen in 2017:
KWF
van Ditshuizen
Jolink
Alvast
D.C.M. Proost
G.J. Jolink
Tintelingen B.V.
D.C.M. Proost
Spikker
Sponsering 4 daagse
Sponsering 4 daagse
De Liemers kinderafd
IMC pro
Xycleserservice
Annoniem of onbekend
Annoniem of onbekend
D.C.M. Proost
Thomasviering
Didam op Stelten
Gem. Zevenaar
Lokaal Belang
Raad van Kerken
Diaconie Didam
Stg Mollie
Wellink
Rotary Bergh

5.541,39
25,00
25,00
383,40
10,00
25,00
170,00
10,00
2.500,00
250,00
25,00
500,00
450,00
50,00
712,75
96,20
15,00
109,60
26,50
10.000,00
424,00
135,19
250,00
50,30
50,00
3.000,00

Totaal ontvangen:

24.834,33
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PR en communicatie
Medio 2016/2017 hebben de leden van de werkgroep PR en communicatie om uiteenlopende redenen
andere werkzaamheden aanvaard waardoor er weinig tot geen actieve PR heeft plaatsgevonden. Het
Braamhuis is op zoek naar vrijwilligers die zich op deze post thuis voelen.

Social media
De website wordt beheerd door Iris Janssen. Er zijn aanpassingen gedaan om de leesbaarheid en
vindbaarheid te vergroten. Tevens is er in 2017 een donatieknop aan de internet-site toegevoegd,
waarmee het doneren eenvoudiger en gebruiksvriendelijker kan plaatsvinden. Elke woensdag wordt de
website geactualiseerd indien nodig.

Website www.Braamhuis.nl
Twitter en facebook worden ook door Iris Janssen bijgehouden met een korte lijn vanuit de
activiteitenwerkgroep en het bestuur. Twitter blijkt een medium te zijn dat door onze gasten en
bezoekers minder wordt gebruikt. Facebook daarentegen wordt veel bezocht en gedeeld.

Financiën
Alle financiële zaken lopen 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.

Jaarcijfers
Het financiële beleid van de Jan Braam Stichting wordt door het bestuur van de Jan Braamstichting
vastgesteld. Medio 2018 wordt de jaarrekening opgesteld over 2017. Deze financiële gegevens worden
op de site gepubliceerd om transparant te verantwoorden hoe de middelen worden besteed. De heer
J.G.H. Kelderman RA van Stolwijk en Kelderman accountants en fiscalisten heeft de opdracht om de
jaarcijfers samen te stellen.

Fondswerving
Een belangrijk onderdeel om structureel geld binnen te krijgen is sponsorwerving. Om de
sponsorwerving verder vorm te geven is medio 2016 het Braamhuis aangesloten bij het Liemers
ondernemingsnetwerk Lindus. Naast sponsorwerving is ook de naamsbekendheid van de stichting van
belang bij de ondernemers. Lindus vertegenwoordigt ca 20.000 werknemers in de Liemers.
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Sponsoring
Een belangrijke sponsor was dit jaar de samenloop voor hoop. 10% van de opbrengst kwam ten goede
aan het Braamhuis. Deze wordt in 2017 verantwoord. In het kader van Help Nederland Vooruit hebben
we een mooie donatie ontvangen van de ING. Lady Circle heeft in 2015 een subsidie toegekend van
2.000 voor aanschaf huishoudelijk materiaal. Deze is in 2016 verantwoord.
In 2017 hebben we ook financiële steun gekregen van:
 Lokale ondernemers
 Kerstactie Rijnstate
 Kerstpakketten Makro
 Thomas Viering
 Duuve te gek
 Opbrengt fooienpot Filmhuis
 Opbrengst collectes verjaardagsfeesten
 Opbrengsten giften in Braamhuis-zuil
 Verkoop Braamhuisartikelen
 Vrienden van het Braamhuis
 Verhuring braamhuis

Vrienden van het Braamhuis
Iedereen die het Braamhuis een warm hart toedraagt kan ‘huisvriend’ worden. Op basis van een
zelfgekozen bedrag, steun je de activiteiten van het Braamhuis jaarlijks met een vast bedrag. Dat kan als
persoonlijk betrokkene of als bedrijf. Om dit te vergemakkelijken hebben we een donatieknop voor onze
website gesponsord gekregen vanuit de Liemerse uitdaging. Hiermee kan, met een druk op de knop, de
betaling geregeld worden.

Bijpassende financiële bijdrage activiteiten
De Jan braamstichting heeft dit jaar een verlies geleden. Om niet verder te dalen heeft het bestuur
besloten om vanaf 1 januari 2017 voor de deelname van de verschillende activiteiten een bijpassende
financiële bijdrage te vragen. Een bijdrage voor de kosten. Dit wordt als pilot ingezet en eind 2017
geëvalueerd. De bijdrage mag geen drempel zijn om het Braamhuis binnen te stappen. De eerste reacties
zijn positief.

Bijdrage in natura
Bedrijven hebben hun structurele steun toegezegd tijdens de exploitatiefase:
Swisher heeft zich nog verbonden aan het schoonhouden van het sanitair. Voor het schoonhouden van
het interieur hebben we nu een vrijwilligster.
Wilri levert tweewekelijks gratis bloemen. De Spar in Zevenaar biedt iedere week gratis de koekjes bij de
koffie aan en ondersteunt verder door boodschappen voor gereduceerde prijzen te leveren.
Snackbar Zonnemaat doet dit ook regelmatig.
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Uitgaven
In 2017 zijn er meer kosten gemaakt dan over 2016. Ca 32.000 in 2017 en 28.000 over 2016. Dit is met
name veroorzaakt door de toegenomen activiteiten en de lustrumviering. Tevens zijn de
huisvestingskosten gestegen als gevolg van hogere onroerendzaakbelasting.
Naast de uitgaven zijn in 2017 ook de inkomsten uit sponsoring en activiteiten aanzienlijk hoger dan
over 2016. Ca 16.000, - ten opzichte van ca. 8.000 over 2016.
Per saldo resteert nog een verlies van ca. 16.000 , dat echter voor een belangrijk deel bestaat uit de
afschrijving over verbouwing en inventaris. In 2018 valt ca 6.800 van de afschrijving op inventaris weg.
De liquiditeit is wel toegenomen met name als gevolg van de bijdrage van 10.000 van de Gemeente
Zevenaar in de jeugdactiviteiten, welke wordt toegerekend aan 2018 omdat per 1 januari 2018 die
activiteiten zijn gestart.

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. Alle vrijwilligers doneren
hun kennis en kunde. De waarde van het menselijk kapitaal overtreft iedere begroting en 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 professionele 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 natura.

ANBI status
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.
Alle uitgaven lopen 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 2018
In 2017 bestaat het Braamhuis 5 jaar en de Jan Braamstichting 10 jaar. Een dubbel lustrumjaar! Een
feestelijke aangelegenheid die de nodige aandacht heeft gekregen.
2018 is het jaar waarin het Braamhuis een jeugdafdeling gerealiseerd heeft. De jeugdafdeling is gestart
per 1 januari 2018.
De samenwerking intensiveren met de Liemerije, hospice De Hazelaar en afdeling De Peppel, is een
belangrijk speerpunt voor 2018. Kennismakingsgesprekken zijn gestart .
Hopelijk kan op basis van de behoefte van onze gasten en de beschikbaarheid van vrijwilligers het
aanbod verder worden uitgebouwd.
Belangrijk punt van aandacht en verdere ontwikkeling is de samenwerking en communicatie binnen de
grote groep vrijwilligers (gastvrouwen, huismeesters, begeleiders activiteiten, bestuursleden,
werkgroepen). Iedereen zet zich met veel enthousiasme in. In de praktijk zullen taken en afspraken zich
uitkristalliseren. 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
reglementen op te stellen. Echter is gebleken, dat richtlijnen met name op administratief gebied voor
meer duidelijkheid moeten zorgen.
De administratie is inmiddels professioneler geworden door o.a. het inrichten van een kantoor in het
Braamhuis, het aanschaffen en inrichten van een digitale werkplek en het nog duidelijker communiceren
met de gastvrouwen.

Werkgroep Aanbod
De activiteiten die we wekelijks blijven aanbieden, zijn yoga, tai chi en schilderen.
Ook het handwerkcafé blijft elke eerste dinsdag van de maand.
De ‘Aangename Zorgdagen’ vinden dit jaar iedere week plaats op woensdagmorgen en bieden steeds
aan 3 gasten plaats.
Er worden in 2018 wederom 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.
In het voorjaar zijn er weer maandelijkse creatieve workshops op allerlei gebied. Gekozen is om pas in
februari hiermee te starten, nadat in de afgelopen jaren bleek dat in januari de bezoekers pas op de
plaats maken na de drukke decembermaand.
In het najaar staan naast de vaste activiteiten vooral workshops gericht op de feestdagen op het
programma.
We zijn nog steeds op zoek naar activiteiten die mannen aantrekken, maar dat is een lastige opgave. We
gaan wellicht fietstochten in de Liemers aanbieden. Ook klaverjasavonden zijn geopperd als activiteit, of
vissen. De kookworkshops blijven onder de aandacht, maar zijn lastig te organiseren i.v.m. ruimte in het
huis en het vinden van een begeleider hiervoor.
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Het afgelopen jaar is gewerkt met 2 activiteitenperiodes. Iedere deelnemer moet zich steeds opnieuw
voor een periode aanmelden. Administratief meer werk, maar het levert wel meer duidelijkheid op voor
begeleiders, deelnemers en ook voor ons. Bovendien komt iedereen dan aan bod. Tot nu toe was dat
niet zo aan de orde, omdat het maximum aantal deelnemers niet werd overschreden. Maar als dat wel
het geval wordt, kan een nieuwe groep na een periode starten en komen de oude deelnemers weer op
de lijst voor de volgende periode (of bij veel aanloop, die daarna!).
Deze werkwijze is goed bevallen, behalve de administratieve werkzaamheden erom heen. Hierbij zal
aandacht blijven voor een efficiënte wijze van aanmelden.
Het huis is in 2018 open op dinsdag, woensdagmorgen en donderdag. En maandelijks op zaterdag voor
het prothesebreien. Voor de jeugdafdeling zal een woensdagmiddag, begin van de avond gereserveerd
worden.
Tijdens de vakanties is het huis alleen op dinsdag en donderdag open. Enkele vaste activiteiten zoals
schilderen en het handwerkcafé gaan door, mede op verzoek van bezoekers en gastvrouwen.
Er staan voor 2018 drie thema avonden in de planning. Homeopathische tumortherapie, Hyperbare
zuurstof therapie en Voeding & kanker.

Werkgroep Huisvesting
De werkgroep huisvesting zal zich in 2018 voornamelijk bezighouden met het reguliere onderhoud. De
buitenkant van het huis zal extra aandacht krijgen; goten, dakbedekking, buitenschilderwerk.
In 2015 is een begin gemaakt worden om op de grond rondom Reisenakker 12 volkstuintjes te realiseren.
Dit is gebeurd in overleg met de Gemeente Zevenaar. De grond is in bruikleen gegeven aan de mensen
uit de doelgroep van de voedselbank en buurtbewoners. Minstens de helft van de opbrengst gaat naar
de voedselbank en de andere helft mag voor eigen gebruik bestemd worden.
De werkgroep huisvesting heeft water en elektriciteit naar de ruimte achter schuur gelegd, zodat de
gebruikers van de volkstuintjes dit kunnen gebruiken met een eigen meter. Ook kan de ruimte achter de
schuur gebruikt worden als kantine en opslag.

Werkgroep Gastvrouwen
De gastvrouwen worden verder geschoold door middel van intervisiebijeenkomsten. Als de
openingstijden uitgebreid gaan worden en indien nodig, zal er een training starten voor een nieuwe
groep gastvrouwen en - heren. Bij deze groep zullen we wellicht specifiek gaan werven voor de dagdelen
waar we mensen nodig hebben. Nu is het soms zo dat we op sommige dagdelen veel gastvrouwen
beschikbaar hebben en op andere dagdelen veel minder.
Gekeken wordt of 1 per week inzet haalbaar is met huidige groep gastvrouwen. Een aantal van hen heeft
aangegeven dit prettiger te vinden voor binding met het huis, gasten en elkaar.

Fondsenwerving
Ten behoeve van structurele donaties zal worden geprobeerd de groep ‘vrienden van het Braamhuis’ uit
te breiden. Zowel met particulieren als bedrijven.
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Werkgroep Communicatie en PR
In 2017 zal er een doorstart gemaakt gaan worden m.b.t. de PR en communicatie. In 2016 zijn de actieve
leden van de werkgroep teruggetreden zodat erin de tweede helft van 2016 weinig tot niets aan PR
gedaan kon worden. Vrijwilligers hiervoor krijgen bleek niet eenvoudig. Inmiddels is deze post weer
voorzichtig ‘bemand” Marc Peeters zal heeft als bestuurslid communicatie en public relations als
aandachtspunt. De missie is om samen nog twee vrijwilligers deze werkgroep weer nieuw leven in te
blazen De werkgroep zal vooral ondersteunend zijn aan de andere werkgroepen in uitvoering van hun
activiteiten. Nieuws, themadagen en donaties zullen aanleiding zijn voor het plaatsen van berichten op
diverse media. Het streven is om middels een mediaplan een multimedia communicatie te creëren met
een bepaalde continuïteit.










Artikelen, interviews in diverse media
Voor en najaarsactiviteiten kalender breed uitgezet via site, social media en kranten
Posters met de agenda voor in de regio. Twee maal per jaar verwijzing naar aanbod en nieuwe
initiatieven ophangen bij geselecteerd aantal verwijzers i.s.m. aanbod.
Aanvullingen van drukwerk (flyers, visitekaartjes e.d.)
Hulp bij fondsenwerving, waar onder ondersteuning T&P Charity activiteiten en Braamhuis
evenement.
Vier maal per jaar verzending van digitale nieuwsbrief
Ondersteunen acties gericht op bekendheid en PR.
Uitbrengen van een infokrant in Gemeente Zevenaar
Radio- en tv interviews
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Bijlage:
Jaarrapport 2017 van de Jan Braam Stichting te Zevenaar.
De bijlage bestaat uit het jaarrapport over 2017 opgesteld door de heer J.G.H. Kelderman RA, Stolwijk
Kelderman, accountants en fiscalisten.
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