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IanCare4parents jaarverslag 2019 

Inmiddels zijn we een Pilot gestart in 2019 in het Prinses Máxima 

Centrum in Utrecht. Daar worden kinderen vanuit het hele land 

oncologisch behandeld. Omdat de reisafstand voor de vrijwilligers 

langer is en vanuit het Prinses Máxima Centrum de wens geuit is de 

verwendagen in het weekend te plannen zijn we er iedere eerste 

zondag van de maand. Moederdag 12 mei 2019 was de eerste keer en 

een groot succes. 

Onze hartverwarmende vrijwilligers zorgen ervoor dat u de juiste 

verzorging krijgt, een ontspannende stoelmassage, een gezonde 

smoothie en zij hebben een goed luisterend oor. Zij weten soms uit 

eigen ervaring wat u meemaakt en willen u helpen om niet alleen voor 

uw kind goed te zorgen, maar ook voor uzelf goed te zorgen! 

Voorwoord 

Dit alles werd mogelijk gemaakt door giften, donatie van 

particulieren en bedrijven. Dit jaarverslag is om volledig transparant 

te zijn over de stichting IanCare4parents, want dat is wat we willen.  

Iedereen die een donatie doet moet kunnen vertrouwen dat het geld 

wordt besteed waarvoor het is bedoeld: de ouders/verzorgers van 

ernstig zieke kinderen.  

 

M.J. Nowee 

Penningmeester 



IC4P jaarverslag 2019 
 

Inleiding: 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting IanCare4parents, verwenzorg voor 

ouders van zieke kinderen. De vrijwilligers van IanCare4parents zijn jarenlang 

actief geweest in het EMC Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Met de 

verhuizing van de oncologische behandelafdeling van Rotterdam naar het Prinses 

Máxima Centrum in Utrecht werden de verwendagen, die in het EMC Sophia om 

de week op woensdag waren, minder druk bezocht. Daardoor hebben we besloten 

te stoppen met de verwendagen in het EMC Sophia in 2018. In mei 2019 op 

Moederdag mochten we eindelijk een pilot draaien in het Prinses Máxima 

Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Elke maand op zondag zijn wij te 

vinden  in het Prinses Máxima Centrum. En dat er behoefte aan is dat blijkt uit 

de vele aanmeldingen. We moeten zelfs ouders teleurstellen wat ons aan het 

hart gaat en daarom zijn wij eind 2019 op zoek gegaan naar nieuwe 

stoelmasseurs om zo veel ouders even een moment van ontspanning te geven. 

Onze Stichting kan niet bestaan zonder onze vrijwilligers, wij danken hen dan 

ook hartelijk voor hun tomeloze inzet. 

Onze Stichting heeft de ANBI-status, hierdoor zijn wij door de belastingdienst 

erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en kunnen giften aan ons onder 

bepaalde voorwaarden afgetrokken worden van de belasting. Ook is deze status 

voor fondsen meestal een vereiste om een aanvraag in te kunnen dienen. 

Doelstelling: 

Verwenzorg geven aan ouders van ernstig zieke kinderen. Ieder jaar willen wij 

een grote verwendag organiseren voor de aanwezige ouders in een ziekenhuis. 

Wij bieden op de dag diverse behandelingen aan die gegeven worden door o.a. 

kappers, schoonheidsspecialistes, visagisten, nagelstylistes, masseurs.  

Namens het bestuur.  

Het bestuur bestaat uit: 

Yvonne de Groot   Voorzitter                                                    

Marie Nowee   Penningmeester                                              

Jacqueline Thijssen   Secretaris 
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Eind 2019 bestaat ons team uit 12 vrijwilligers waaronder gediplomeerde 

stoelmasseurs en gastvrouwen/mannen.  

 

Het fruit voor de smoothies werd net als vorig jaar ter beschikking gesteld door 

de groente- en fruitkraam van The Big Apple van de familie Hoogendoorn. Zij 

doneren het fruit voor het goede doel. 

 

Na de verhuizing van de oncologische behandelafdeling van het EMC Sophia in 

Rotterdam naar het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht, was het voor ons 

vanzelfsprekend om met het PMC in gesprek te gaan.  Om ervoor te zorgen dat 

onze zorg bij de juiste ouders terecht komt. 

 

Weetjes IanCare4parents.  

✓ In totaal zijn we dit jaar 4 x in het Prinses Máxima Centrum geweest 

om ouders van ernstig zieke kinderen een stoelmassage te geven en te 

voorzien van een heerlijke smoothie en als daar behoefte aan was een 

luisterend oor. 

✓ Ons team bestaat uit 12 enthousiaste vrijwilligers. 

✓ Ons team bestaat uit 9 vrouwen en 3 heren. 

✓ Wij hebben gemiddeld 90 stoelmassages gegeven. 

✓ Ruim 120 sapjes uitgedeeld 

✓ Op Moederdag de 1e keer naar het Prinses Máxima Centrum voor een 

stoelmassage en een smoothie. 
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Jaarrekening 2019   

Stichting IanCare4parents         

Omschrijving     Debet Credit   

Inkomsten       

Máxima vergoeding   € 162,09    

Verkoop stoel   € 75,00    

Debiteuren Máxima   270,17    

       

       

   € 507,26    

       

Uitgaven     Debet Credit    

        
Bankkosten    € 246,11    
Vrijwilligers    € 204,35    
Massage Máxima    € 552,74    
Website    € 130,68    
Bestuurskosten    € 72,75    

        

    € 1.206,63    

 

 

 

 

 

Activa Passiva
Voorraad sleutelhangers 150,00 Vermogen IanCare4parents € 4.164,32

Liquide middelen

Kassaldo 0,00

Debiteuren maxima 270,17

banksaldo 83,21

Spaarrekening 3.660,94

4.014,32

4.164,32 € 4.164,32

Balans 31 december 2019


