Jaarverslag VIDC 2019
Voorwoord
De stichting Vrienden van het Ingeborg Douwes Centrum is 10 jaar geleden in 2009 opgericht en
heeft tot doel om het Ingeborg Douwes Centrum financieel te ondersteunen om zo goed mogelijk
psychologische zorg te bieden aan mensen met kanker en hun naasten. De zorgverzekeraars
vergoeden een belangrijk deel van de psychische behandelingen, maar voor een goede behandeling
is meer nodig. Het Ingeborg Douwes Centrum vindt het belangrijk om de behandelmethoden verder
te ontwikkelen en verbeteren, bv door het ontwikkelen van speciale programma’s gericht op
specifieke groepen, zoals gezinnen.
De Stichting Vrienden van het Ingeborg Douwes Centrum zette zich in 2019 opnieuw in om dat
mogelijk te maken. Dat kunnen we alleen doen met de steun van donateurs. Gelukkig zijn veel
mensen die het Ingeborg Douwes Centrum kennen bereid ons te steunen. En zijn ook andere
partijen, zoals vermogensfondsen, bereid een steentje bij te dragen.
Wij zijn iedereen die ons ook in 2019 heeft gesteund dankbaar voor hun bijdrage. Daarmee kunnen
wij er als Vrienden van het IDC er mede voor zorgen dat de psychologische behandeling tijdens en na
kanker steeds beter wordt. Hoe belangrijk psychologische ondersteuning voor mensen met kanker en
hun naasten is, wordt gelukkig door steeds meer deskundigen erkend.
Begin 2020 kregen wij te maken met de Corona crisis. Juist in deze voor mensen met kanker nog
zwaardere periode is psychologische steun nog belangrijker. We blijven ons dan ook onverminderd
inzetten om dat te kunnen blijven realiseren.
Jetske Meerum-Terwogt
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum
Augustus 2020

Algemene informatie
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Dit jaarverslag omvat het financiële verslag van de fondsenwervende Stichting Vrienden Ingeborg
Douwes Centrum. De stichting is notarieel opgericht op 27 januari 2009 en gevestigd te Amsterdam
en staat in het register bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 34325251.
Doelstellingen
In de statuten van de Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum staan de doelstellingen als volgt
geformuleerd:
De Stichting heeft ten doel:
a. het financieel ondersteunen van het Ingeborg Douwes Centrum verbonden aan de te Amsterdam
gevestigde stichting: Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, kantoor-houdende te 1061 AE
Amsterdam, Jan Tooropstraat 164, hierna te noemen: “SLAZ”.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van:
- fondsen, subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgen en baten
De Stichting heeft niet tot doel het behalen van winst.
Contactgegevens :
Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11
1076 CV Amsterdam
020 – 3640330
ingeborgdouwescentrum@olvg.nl
RSIN-nummer/fiscaal nummer 820394191
NL 68 RABO 0103369597
Organisatie
De psychologische behandeling van mensen met kanker en hun naasten wordt gefinancierd door de
zorgverzekeraar of bij kinderen door de Gemeente Amsterdam. Deze financiering is echter niet
kostendekkend om de (noodzakelijke) kosten die het Centrum maakt te dekken. Niet-patiënt
gebonden tijd wordt niet vergoed. Daarom is in 2009 de Stichting Vrienden IDC opgericht.
Het Centrum hecht er waarde aan om ook tijd te besteden aan zorg en zelfzorg aan het team en
bijscholing en intervisie om het psychologenteam te versterken en up-to-date te houden. Daarnaast
zijn evaluatie-en innovatieprojecten van belang om de geboden zorg verder te ontwikkelen.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum bestond in 2019 uit:
Jetske Meerum-Terwogt, voorzitter
Internist-oncoloog OLVG

Hanneke Dessing, secretaris
Algemeen directeur Diabetes Fonds
Rob Bresser, penningmeester (tot oktober 2019)
Psychotherapeut en oprichter/eigenaar Core-in-business
Voor Rob Bresser is in 2020 een opvolger benoemd, in de persoon van:
Tom Konings
Finance director Meemaken BV
Het bestuur kwam in 2019 door omstandigheden slechts 3 x bij elkaar, samen met het Hoofd van het
Ingeborg Douwes Centrum.
Onderwerpen die aan bod kwamen zijn:
- Inkomsten en uitgaven Stichting
- Nieuwe projecten
- Fondsenwerving
Beloningsbeleid
Alle bestuurders verrichten hun werkzaamheden op basis van persoonlijke affiniteit met het werk
van het Ingeborg Douwes Centrum. Zij ontvangen dan ook geen enkele beloning voor hun
werkzaamheden. Onkosten worden niet vergoed.
Medewerkers
De stichting heeft geen betaalde medewerkers. De (fondsenwervende) activiteiten werden in 2019
uitgevoerd door mw. Eline Aukema, Hoofd Ingeborg Douwes Centrum. Voor secretariële
ondersteuning wordt indien nodig gebruik gemaakt van het secretariaat van het Ingeborg Douwes
Centrum.
Werkwijze
Conform de doelstelling richt de inzet van de stichting zich op fondsenwerving zodat concrete
projecten gesteund kunnen worden die niet uit het reguliere (zorg)budget gefinancierd kunnen
worden.
ANBI
De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum is door de belastingdienst erkend als algemeen nut
beogende instelling (ANBI).
Projecten en activiteiten
De Stichting Vrienden van het IDC investeerde in 2019 ruim 30.000 euro in de volgende projecten:
Kanker in het gezin
Sinds de oprichting van het Ingeborg Douwes Centrum biedt het centrum psychosociale zorg aan
degene die ziek is en zijn of haar gezinsleden.
Met behulp van de investering van de Stichting Vrienden IDC , op basis van een donatie van
advocatenkantoor Kennedy van der Laan, is onder andere een reeks themabijeenkomsten Kanker in
het gezin ontwikkeld. Deze reeks is met dank aan de Stichting driemaal gegeven in 2019 (de kosten

voor de themabijeenkomsten worden niet gedekt door de zorgverzekeraar of de gemeente
Amsterdam omdat dit preventieve zorg is en daar is (nog) geen betaaltitel voor). Daarnaast is een
mooie folder Heeft u kinderen? ontwikkeld als praatstuk voor zorgprofessionals om het onderwerp
kanker in het gezin bespreekbaar te maken en ouders de weg te wijzen als zij extra hulp willen op dit
onderwerp.
Zelfzorg
In 2016 is het Ingeborg Douwes Centrum gestart met het ontwikkelen van een zelfzorg programma
voor hulpverleners werkzaam in de palliatieve zorg. Op basis van vragen uit het veld over hoe zorg je
goed voor jezelf is een training ontwikkeld met hulp van het Palliatief Netwerk Amsterdam Diemen.
Met behulp van de donatie van de Stichting Vrienden IDC zijn diverse trainingen gegeven en is ook
een workshop ontwikkeld die voor iedereen in de zorg goed zou zijn om te volgen.
Overige activiteiten
De stichting droeg in 2019 ook bij aan scholings- en studiekosten en aan een bijeenkomst voor het
personeel. De website van het Ingeborg Douwes Centrum werd in 2019 aangepast, waarvoor de
stichting extra financiële middelen beschikbaar stelde.
Ook heeft de Stichting dit jaar in de bibliotheek in de wachtkamer van het Centrum geïnvesteerd,
zodat cliënten kanker gerelateerde boeken kunnen lenen als onderdeel van hun behandeling.
Fondsenwerving
Cliënten en voormalig cliënten van het IDC werden in 2019 benaderd met een verzoek om steun.
Daarnaast zijn vermogensfondsen benaderd voor het ondersteunen van specifieke projecten.

