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IanCare4parents jaarverslag 2017 

U verzorgt een ziek kind ……….. Maar hoe gaat met u? 

Wij laten ouders/ verzorgers van zieke kinderen in ziekenhuizen even 

ontspannen door middel van o.a. een stoelmassage. 

 

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 en mensen met de diagnose kanker. 

  

 

M.J. Nowee 

Penningmeester 

 

 

 

 

 

Inleiding 
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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting IanCare4parents, verwenzorg voor 

ouders van zieke kinderen.  

Met het team van vrijwilligers zijn wij om de week aanwezig geweest om de 

ouders even een time out te geven doormiddel van een stoelmassage, gezonde 

smoothie en gebruiksartikelen en een luisterend oor. Het team dat aanwezig is 

bestaat uit 2 masseurs en een gastvrouw. 

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 

Om de week op woensdag verwenzorg geven aan ouders van ernstige zieke 

kinderen. Ieder jaar willen wij een grote verwen dag organiseren voor de 

aanwezige ouders in een ziekenhuis. Wij bieden op de dag diverse behandelingen 

aan die gegeven worden door o.a. kapper, schoonheidsspecialiste, visagist, 

nagelstyliste, masseurs.  

Namens het bestuur.  

Het bestuur bestaat uit: 

Yvonne de Groot   Voorzitter 

Marie Nowee   Penningmeester 

Jacqueline Thijsen   Secretaris 
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Stichting IanCare4parents is in 2014 opgericht. 

Ontstaan van de Stichting: 

In februari 2015 zag Yvonne haar buurvrouw Mirelle op haar bankje 

in de voortuin zitten en zag dat ze er doorheen zat. De zoon van 

Mirelle, Ian, lag al enige tijd in het Sophia kinderziekenhuis in 

Rotterdam. Hij was getroffen door de vreselijke ziekte kanker. 

Yvonne was masseur en nodigde Mirelle uit om bij haar langs te 

komen voor een stoelmassage, ze maakte hier graag gebruik van. 

Na de massage gaf Mirelle aan dat de ouders dit hard nodig hebben 

in een ziekenhuis, waarna Yvonne haar collega Marie heeft opgebeld 

en binnen een week kwamen de dames bij elkaar om een plan te 

bedenken en de stichting was geboren. 

De stichting is vernoemd naar Ian, de zoon van Mirelle. 

Met Ian gaat het heel erg goed. 

De stichting is gestart in het Sophia kinderziekenhuis en was direct 

een groot succes, de ouders waren zeer dankbaar, dat nu ook aan de 

ouders gedacht werd. 

Het team van gediplomeerde masseurs en gastvrouwen zijn zeer 

dankbaar dat ze iets voor de ouders/verzorgers kunnen betekenen in 

deze zware en emotionele tijden. 

 

Wat is een stoelmassage? 

Een stoelmassage is een massage die gegeven wordt op een 

ergonomische stoel en wordt over de kleding heen gegeven, waardoor 

het zeer laagdrempelig is. 
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Eind 2017 bestaat ons team uit 10 vrijwilligers waaronder 

gediplomeerde stoelmasseurs en gastvrouwen. Judith van de 

Kaaden, Scarlett van Keerberghen, Jacqueline Tak-Kriek, 

Carlo Colpaert, Yvonne de Groot, Marie Nowee, Jacqueline 

Thijssen, Jeanette Zwaal-van der Vet, Margreet Bol, Peter 

van Baardwijk. We hebben uitgebreid om meer te kunnen 

verdelen voor het rooster, mede doordat de bestuursleden 

minder vaak ingezet kunnen worden vanwege persoonlijke 

verplichtingen. 

 

In het bestuur komt een wijziging. Yvonne de Groot is 

voorzitter, Marie Nowee is penningmeester. Mirelle 

Lindeman was secretaris maar besluit te stoppen haar plaats 

wordt door Jacqueline Thijssen overgenomen. Bij de KvK 

worden de wijzigingen doorgevoerd. 

 

Weetjes IanCare4parents.  

✓ Wij zijn in 2017 20 keer aanwezig geweest om ouders een 

Verwen moment te geven met een gezonde smoothie en stoelmassage. 

✓ Ons team bestaat uit 11 enthousiaste vrijwilligers. 

✓ En bestaat uit 7 vrouwen en 2 heren 

✓ Wij hebben gemiddeld 380 massages gegeven. 

✓ Ruim 300 sapjes uitgedeeld 

✓ Heel veel gesprekken gevoerd 

✓ En heel veel ouders even een ontspanning gegeven. 
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✓ 18 oktober een Mega verwen dag georganiseerd met ruim 30 

vrijwilligers! 

✓ Daar Hart van Nederland gefilmd heeft en uitgezonden op RTL6 

✓ Uitnodigingskaartjes uitgedeeld in het Sophia 

✓ Nog steeds worden gesponseerd door Big apple. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sponsering en financiële bijdrage 2017 

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

gesteld door de groentekraam van The Big Apple van de familie 

Hoogendoorn. Zij doneren het fruit voor het goede doel. 

• 4 april 2017 ontvangt IC4P een cheque met € 5.000,00 van Exxon Mobil. 

Zij hebben beloofd een goed doel een schenking te doen als er 3 maanden 

lang geen ongelukken op de werkvloer plaatsvinden. En IC4P is uitgekozen 

als goed doel. 
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Mega Verwen dag 2017 

 

Op 18 oktober werd weer een Mega verwen dag georganiseerd in de hal 

van het Sophia kinderziekenhuis. Diverse activiteiten werden aangeboden, 

waaronder stoelmassages, schoonheidsspecialistes, visagistes, 

nagelstylistes, kapsters, kinderen konden geschminkt worden, foto’s 

konden gemaakt worden. Het was een enorm succes. Deze keer helaas 

geen ondersteuning vanuit Nationale Nederlanden. Het grootste deel van 

de organisatie waaronder sponsors vinden voor de Goody Bag die werd 

uitgedeeld wordt door het bestuur van IC4P gedaan. 

 

Mega verwendag  
Faceboek bericht : 

 

Woensdag 18 oktober was weer een dag met een goud randje. Wat een kanjers onze vrijwilligers en 

wat fijn dat we weer zoveel gesponsord hebben om weer een leuke tas met leuke spullen voor 

ouders zusjes en broertje en het patientje zelf te maken.  De familie staat op deze dag centraal en 

wat werd het weer gewaardeerd. De hal stond vol met kappers, schoonheidsspecialistes, 

nagelstyliste, visagistes, masseurs, schminken,arielle,  taart en coctails,  Knutsellen en last but not 

lest onze fotograven die weer de schitterende foto's heeft gemaakt. Wij willen iedereen bedanken 

die meegeholpen hebben aan deze dag. 💖
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Stichting IanCare4parents  

Omschrijving Debet Credit

Inkomsten

Donate Esso € 5.000,00

verkoop diverse € 92,60

€ 5.092,60

Uigaven Debet Credit

bankkkosten € 151,85

Vrijwilligers € 1.339,47

Massage Sophia kinderziekenhuis (**) € 107,03

Verwendag Sphia kinderziekenhuis € 849,90

Website € 121,00

Drukwerk € 78,09

stoellen massage € 795,16

€ 3.442,50

(**) fruit, benodigheden voor  ouders en verzorgers van een ernstig ziek kind o.a. nagelknippers, puzzelboekjes,  knutselpakketjes, 

Toiletartikelen, parkeerkosten etc. etc.

Activa Passiva
Voorraad sleutelhangers 150,00 Vermogen IanCare4parents € 6.255,69

Liquide middelen

Kassaldo 45,57

banksaldo 310,70

Spaarrekening 5.749,42

6.105,69

6.255,69 € 6.255,69

Jaarekening 2017

Balans 31 december 2017
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