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Voorwoord

Voor de Jan Braam Stichting is 2012 een bijzonder jaar.
Na maanden klussen en hard werken door veel vrijwilligers zijn de deuren van het Braamhuis op
24 november geopend. Het bewijs dat dromen werkelijkheid kunnen worden.
Met de bijdragen van alle vrijwilligers en bedrijven in de regio is het een initiatief geworden voor en door
de Liemers, maar ook de steun van Roparun en het KWF is van grote waarde geweest.
De sleutel is doorgegeven aan een enthousiaste groep vrijwilligers die als gastvrouw/-heer of als
begeleider van een activiteit het huis laat leven. De belangstelling voor een kopje koffie of deelname aan
het programma is vanaf het begin groot. We hebben een succesvolle start achter de rug. We kijken dan
ook vol vertrouwen uit naar 2013!
De Jan Braam Stichting en het Braamhuis draaien volledig op de inzet van vrijwilligers. Als bestuur zijn wij
diep onder de indruk wat vele handen, samen tot stand kunnen brengen.
Van harte bedanken wij alle vrijwilligers en sponsoren. Zij maken het werk van de Jan Braam Stichting
mogelijk.
Met uw steun zullen wij ook in 2013 verder bouwen aan het Braamhuis.

Namens het bestuur van de Jan Braam Stichting

Mariëtte Kroeze
Voorzitter
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Inleiding

In dit jaarverslag over 2012 vindt u een beschrijving van de activiteiten van het bestuur van de Jan
Braamstichting, de opzet van het Braamhuis en een verslag van de werkzaamheden van de werkgroepen
huisvesting, vrijwilligers, aanbod, fondswerving en communicatie en PR. De financiële positie wordt
toegelicht. Als bijlage is het jaarrapport 2011 van de accountant toegevoegd. Het jaarrapport 2012 zal na
vaststelling worden toegevoegd.
Op basis van de ervaringen in 2012 beschrijven de werkgroepen in het jaarplan voor 2013 hun
doelstellingen. Deze doelstellingen zijn vertaald in de begroting 2013.
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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, 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.
Missie van de Jan Braam Stichting is in het Beleidsplan 2011-2012 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) en Slingeland (Doetinchem) en huisartsen. Regionale paramedici, het
integraal kankercentrum Nederland (IKNL), VPTZ (vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg), inloophuizen in
Apeldoorn, Ede, Ommen, Zwolle, Arnhem i.o. en Nijmegen i.o., Taborhuis, KWF en patiëntenorganisaties.
De Jan Braam Stichting is lid van Fink (Federatie van inloophuizen in Nederland). In 2012 zijn er
besprekingen gevoerd over het samengaan van IPSO en Fink. Deze hebben in 2012 nog niet geresulteerd
in een positieve samenwerking.

Bestuur Jan Braam Stichting
Mariëtte Kroeze (voorzitter)
Paulien Keizer (secretaris)
Arend Timmerman (penningmeester en huisvesting)
Harry Seinen
Gabriëlle Gies (vrijwilligers en aanbod)
Ap Dieker (communicatie en PR)
Marie-Jose van Hekke (fondswerving)
Om persoonlijke redenen heeft Pascal Keizer-Zewald haar functie als bestuurslid in juli 2012 neergelegd.
Door de Raad van Toezicht is in september Marie-José van Hekke als bestuurslid benoemd.

Raad van toezicht Jan Braam Stichting
André Vlot
Sjaak van Huet
Gerard van Aken
Jules Prick
Paul Brouwer

Raad van aanbeveling
Jan Braam

Werkgroepen
Huisvesting: Arend Timmerman, Joost-Jan Optenoord, Harry Koster
Vrijwilligers: Gabriëlle Gies, Jacolien van Weelden
Aanbod: Gabriëlle Gies, Marga de Fretes, Anje Andriessen
Fondswerving: Marie-José van Hekke, Sjaak van Huet, Harry Seinen, Arend Timmerman, Ap Dieker,
Jacolien van Weelden, Mariëtte Kroeze
Communicatie en PR: Ap Dieker, Anouk Janssen, Sanne Bouwman, Femke Berendsen
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Braamhuis

In de zomer van 2011 bood de gemeente Zevenaar de Jan Braam Stichting een woonhuis aan ten
behoeve van de realisatie van een inloophuis voor kankerpatiënten. Op 17 november 2011 kregen wij de
sleutel van het pand aan de Reisenakker 12 in Zevenaar. 2012 stond in het teken van de verbetering en
ingrijpende verbouwing van het pand. Het Braamhuis heeft op 24 november 2012 haar deuren geopend.
Doelgroep
De doelgroep van Het Braamhuis is breed en divers.
De Liemers heeft ongeveer 100.000 inwoners, waarvan het grootste deel woonachtig is in Zevenaar,
Duiven of Westervoort. Uitgaande van het feit dat 1 op de 3 mensen te maken krijgt met kanker, richt
het inloophuis zich in De Liemers op 33.000 mensen.
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 en 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 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. Aandachtspunt is de beperkte (straat)verlichting ’s avonds.
Openingstijden
dinsdag en donderdag van 10.00-16.00 uur.
maandagavond inloopcafé van 19.30-21.30 uur (iedere even week)
Af en toe vindt een activiteit plaats op zaterdag.
Activiteiten
De activiteiten zijn te verdelen in de volgende hoofdgroepen:
 Lotgenotencontact
 Informatievoorziening
 Beweging
 Creatief
 Coaching
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Werkgroep huisvesting

Vrijwilligers
Verbouwteam Braamhuis: Ben Wildekamp, Ludo Harbers, Henk Oostendorp
Huismeesters: Ben Wildekamp, Ludo Harbers, Arend Timmerman
Tuin: Jan van der Brugge, Theo van Vliet
In samenwerking van de werkgroep Huisvesting en met een enorme bijdrage van het verbouwteam is in
2012 een ingrijpende verbouwing uitgevoerd. Het pand is ook qua installaties, klimaatbeheersing en
isolatie verbeterd en duurzamer gemaakt. Stap voor stap is het interieurconcept gerealiseerd dat door
Concepts&Images uit Westervoort is gedoneerd.
De technische realisatie is kosteloos ondersteund door architect John Olie van Joint Origin, Traject
vastgoed management en Haank bouwkundig advies.
Voor de uitvoering van de plannen is de hulp van de vrijwilligers en de inzet van de leerlingen en
begeleiders van de vakopleidingen voor schilders, timmerlieden, elektrotechnici en stucadoors van zeer
grote waarde geweest. Naast het leveren van vele uren mankracht hebben zij het Braamhuis met liefde
verbouwd. De goede samenwerking heeft veel positieve energie in het huis gebracht.
Een indrukwekkende lijst bedrijven en organisaties hebben hun bijdrage aan de verbouwing geleverd.
Deze namen vindt u terug bij de werkgroep fondswerving.
Alle inzet gaf ons als bestuur het gevoel dat het initiatief gedragen wordt in de Liemers.

Pagina 8

Werkgroep vrijwilligers

De werkgroep vrijwilligers coördineert en begeleidt de inzet van alle vrijwilligers in het Braamhuis.
Gastvrouwen/-heer, huismeesters, hoveniers en activiteitenbegeleiders. Gezocht wordt naar een balans
tussen het richten van de initiatieven en het geven van ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en
initiatief. Bewust is er niet voor gekozen om te starten met een handboek met regels en procedures. Met
elkaar ontdekken we 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.
In de verschillende paragrafen over de werkgroepen wordt aandacht besteed aan de vrijwilligers die
meewerken. Hieronder wordt specifiek een toelichting gegeven op de inzet van de gastvrouwen/-heer.
Gastvrouwen
Louise Bolk, Regie van Eck, Sonja Gijsbers van Wijk, Yvonne Greven, Willy Hendriksen, Angela van Huet,
Bert Penders, Gaby de Reus, Grace Timmermans, Inge Top-Janssen, Fokje Unck, Greke Veenendaal,
Froukje Venema, Marijke Willemsen, Astrid de Winter
Gastheer Piet Groot
Gaby de Reus en Fokje Unck nemen de coördinatie van de werkzaamheden van de gastvrouwen/-heer
op zich.
Opleiding gastvrouwen/-heer
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 zes 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.
In januari 2012 zijn we gestart met de training van een zeer gemotiveerde en enthousiaste groep van 21
gastvrouwen en één gastheer die zich na de opening in het Braamhuis willen gaan inzetten. Zij kregen
een opleidingstraject aangeboden. Voor de inhoud zijn we te rade gegaan bij andere inloophuizen.
De training is verzorgd is samenwerking met Jan Braam (internist), Roos-Marie Tummers (IKNL Integraal
kankerinstituut Nederland), Marian de Groot (verpleegkundige), Hilde Hooiberg (VPTZ, Vereniging voor
vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg), Paulien Keizer (oncologisch verpleegkundige) en Gabriëlle Gies
(geestelijk verzorger). De organisatie was in handen van Wil Kuijpers (opleidingskundige en
verpleegkundige) en Jacolien van Weelden (HR adviseur).
Na de training hebben de gastvrouwen lang moeten wachten om het geleerde in praktijk te brengen. De
verbouwing was ingrijpender dan in eerste instantie verwacht. Om de tijd te overbruggen zijn zij op
bezoek geweest in de inloophuizen in Ommen en Ede en zijn er enkele bijeenkomsten geweest.
In de loop van 2012 vielen zes gastvrouwen om diverse redenen af (werk, ziekte, andere verplichtingen).
Vanaf 27 november is het team enthousiast gestart in het Braamhuis. Zij hebben allemaal een
vrijwilligersovereenkomst ontvangen en voor akkoord ondertekend.
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Inzet gastvrouwen/-heer
Na de opening is een groep van 15 gastvrouwen en één gastheer 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 er naar dat iedereen tenminste één maal per twee weken
aanwezig is om zo hun betrokkenheid en enthousiasme voor het werk in het Braamhuis behouden.
De gastvrouwen zijn heel enthousiast over hun werk en de gasten die ze ontmoeten. Regelmatig vindt er
overleg plaats en er staan trainingsbijeenkomsten in de planning. De dagelijkse gang van zaken wordt
georganiseerd door twee gastvrouwen die tevens een coördinerende rol op zich hebben genomen.
Inloop
Naast de deelnemers aan de workshops en activiteiten zijn er ook bezoekers geweest, die de weg naar
het Braamhuis wisten te vinden. In totaal hebben wij 17 gasten in het Braamhuis ontvangen vanaf 27
november tot 31 december 2012. De eerste dag vormde een uitschieter met 9 gasten. Tijdens het eerste
eerste inloopcafé waren er 3 gasten.
Daarnaast bleven veel mensen die deelnamen aan een activiteit even napraten aan de ‘keukentafel’.
Gezien de ervaringen van andere inloophuizen heeft de belangstelling ons zeer aangenaam verrast. De
ontvangst, aandacht in de pers en de attendering in het ziekenhuis heeft blijkbaar de drempel om een
keer binnen te komen kijken verlaagd.
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Werkgroep Aanbod

In juni 2012 begonnen Marga de Fretes en Anje Andriessen met het inventariseren van ideeën over
welke activiteiten aangeboden zouden kunnen worden in het Braamhuis. Daarvoor is gekeken naar
andere inloophuizen: wat staat er op de agenda, wat komt steeds terug, wat zijn vaste activiteiten etc.
Daarbij is gebruik gemaakt van het aanbod van professionele vrijwilligers die een bijdrage wilden leveren
door een onderdeel te verzorgen.
Gekozen is voor yoga, tai chi en schilderen als vaste activiteit. Daarnaast worden losse workshops
aangeboden in de creatieve sfeer (zoals bloemschikken, vilten, moodboard maken, digitale fotografie,
cupcakes bakken) en voor actieve activiteiten, zoals mindfullness, wandelen in de natuur, etc.
Begeleiders van de activiteiten boden zich aan of zijn gezocht door middel van netwerkcontacten en via
internet. Per mail ontvingen zij een mail met daarin een uitleg over het Braamhuis en een verzoek of
aangeschrevene geïnteresseerd zou zijn in het begeleiden van een activiteit op zijn of haar vakgebied.
Met diegenen die positief reageerden volgde een gesprek, waarin duidelijk werd gemaakt wat men kon
verwachten en wat het Braamhuis van hen verwachtte. Een contractje werd ondertekend om duidelijk te
maken dat vrijwilligerswerk wel vrijwillig maar niet vrijblijvend is, van beide kanten.
In oktober 2012 werd duidelijk dat het huis vanaf 27 november de deuren voor gasten zou openen. Op
dat moment is het definitieve activiteitenschema gemaakt. Voor december 2012 werden enkele
workshops ingepland speciaal voor de kersttijd.
Activiteitenbegeleiders 2012
Riet Hermsen (Tai Chi)
Gabriëlle Matser (Schilderen)
Marleen Knoppert (Yoga)
Suzanne Lauwerier (Workshops kerstballen vilten en kerstengelen maken van kralen)
Hetty van Elburg (Workshop kerststukjes maken)
Vaste activiteiten
Voor de vaste activiteiten bleek meteen belangstelling te zijn. De yogagroep ging van start met zes
deelnemers en de schildersgroep met vier deelnemers.
De tai chi groep is gestart met drie deelnemers, maar dit werden er al snel zeven. In verband met de
ruimte was het nodig om de groep in tweeën te splitsten (2x een uur per middag).
Het aanbod van de vaste activiteiten wordt als goed en voldoende gezien door de deelnemers.
De organisatoren hebben het als een probleem is ervaren, dat deelnemers zich niet altijd afmelden,
waardoor het helaas nog weleens voorkomt dat een begeleider voor niets naar het Braamhuis komt. In
2013 wordt hiervoor een correcte, maar ook prettig aanvoelende (voor deelnemer, begeleider en
gastvrouw) oplossing bedacht.
Workshops
De eerste weken was er al redelijk veel belangstelling voor de vaste activiteiten, dankzij het rondbrengen
van posters en folders. Omdat er na de opening weinig aandacht in de plaatselijke media was voor het
Braamhuis, was er vrijwel geen bekendheid en daarmee weinig animo voor de losse workshops. In
overleg met de begeleiders is besloten om drie workshops te annuleren. Deze worden in 2013 nogmaals
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aangeboden, namelijk high tea, bloemen maken van keramiek en creatief inpakken (rond de feestdagen
eind 2013).
Per workshop deden 5 deelnemers mee, in totaal waren er dus 15 deelnemers aan de workshops.
Uit de evaluatieformulieren is gebleken, dat creatieve workshops in trek zijn. Bezoekers suggereerden als
aanvulling op het huidige aanbod workshops in de sfeer van koken, tuinieren, mozaïeken, werken met
klei, sieraden maken, etc.
Ook spiritueel gerichte workshops en een verwendag worden genoemd.

Overzicht activiteiten Braamhuis periode van 27 november t/m 31 december 2012
Aantal unieke
bezoekers
17

Aantal dagdelen
2012
1

Vaste activiteiten
Tai Chi
Schilderen
Yoga

7
4
6

3
3
3

Workshops
kerstballen vilten
kerstengelen maken van kralen
kerststukjes maken

5
5
5

1
1
1

Totaal:

44

13

Inloop
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Werkgroep Fondswerving

De werkgroep fondswerving probeert met inzet van creativiteit, enthousiasme en netwerken sponsoren
te winnen voor de doelen van de Jan Braam Stichting. Bijdragen kunnen worden geleverd in de vorm van
financiële steun, uitvoering van werkzaamheden of levering van producten. Klein of groot, we zijn blij
met iedere donatie!
In 2012 heeft het accent gelegen op het verwerven van bijdragen in geld en natura voor de verbouwing
van het Braamhuis. Een groot aantal particulieren en bedrijven hebben hun steun gegeven.
De realisatie van het Braamhuis werd mede mogelijk gemaakt door:
Achmea
AOZ
AB Interieurprojecten
Baptistenkerk
Baston Wonen
Ben Wildekamp
Bergh in't Zadel
Besselink licht
BKC Partner in groen en milieu
Blokker Duiven
Caritas parochie HH 4 Evangelisten Duiven
Caritas parochie Sint Willibrordus Zevenaar
CITO Benelux
Concepts & Images Interieurontwerpers
Diaconie PKN Duiven,Rijnwaarden, Zevenaar, Didam
Drabbe bv
DRU
Gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar
Gordijnatelier van der Woude
Hendriks Hoveniers
Henk Oostendorp
Hobbyclub de Liemers
Ikea
IKNL Nijmegen
Ingenieursbureau Haank
Installatiebedrijf Henk Nas
Intratuin
Jansen Totaal Wonen
Joint origin
Jos Ariës
Koenders Totaalbouw

KWF
Ladies Circle de Liemers
Liemers Reclame
Ludo Harbers
Merkmij
Multimate
OBD-Bouwopleidingen, Doetinchem
Offset- & digitaaldrukkerij ANTOP
Opleidingsbedrijf InstallatieWerk, Didam
Party Dex
Prades
Rabobank De Liemers
RGV Holding
Roparun
Rotary Zevenaar
Schilder^sCool
Siege White Stichting
Sikkens
Sita afvalverwerking
Solid Base
Spikker Specials
Stichting Algemene Gezondheidzorg Didam
Stolwijk Kelderman
Strikolith bv Raamsdonksveer
Swisher
t Centrum Babberich
T&P Cleaning
Traject Vastgoed Adviesgroep
UniBanner
Van de Pavert Beveiliging
Van Essen bestrating
Velux Nederland

Pagina 13

VOM Architecten
Vrienden van het Braamhuis
Vrijwilligers Braamhuis

Weijers tentverhuur
Wilrie
Wim Janssen schilders

In de tweede helft van het jaar is gestart met het borgen van de continuïteit door een werkgroep
fondswerving te vormen. Mogelijke geldbronnen zijn in kaart gebracht.
Daarbij valt te denken aan:
 Vrienden van het Braamhuis
 Bedrijven (goederen of opbrengst van acties)
 Goede doelen (bijvoorbeeld KWF, Roprarun, Bergh in ’t Zadel)
 Service clubs (acties of ondersteuning)
 Donaties (particulieren) of nalatenschap
 Zorgverzekeringen
 Gemeenten en Provincie Gelderland (bijvoorbeeld beschikbaar stellen pand voor geringe
vergoeding, subsidiemogelijkheden)
Er is een vacature voor een werkgroeplid dat zich bezig wil gaan houden met de organisatie van acties.
Zoals: flessenbonnen doneren, merchandising van bijvoorbeeld braamjam of knuffel, promotie op
jaarmarkten en fairs, organiseren collecte, winkels benaderen voor donatie dagelijkse boodschappen.
Continue aandacht voor de fondswerving is van groot belang om de exploitatie gezond te houden en
ruimte te blijven houden voor mooie initiatieven. Wij ontvangen 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.
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Werkgroep Communicatie en PR

In 2012 is de werkgroep Communicatie en PR bezig geweest met professionalisering van de
communicatie rondom de Jan Braam Stichting en het Braamhuis met de volgende aandachtspunten:
1. Structureel uitbrengen van onze digitale nieuwsbrief (drie maal in 2012)
2. Verbeteren van de website van de Jan Braam Stichting
3. Artikelen in kranten en vakbladen van sponsoren
4. Opzetten en uitwerken nieuwe huisstijl en website speciaal voor het Braamhuis
5. Inzet en opzet Social media als twitter (@Braamhuis) en facebook
(www.facebook.com/het.braamhuis)
6. Verzorgen van alle communicatie rondom opening van het Braamhuis
7. Ondersteunen van allerlei acties vanuit andere werkgroepen (denk aan fondswerving en aanbod
workshops) met de beschikbare communicatiemiddelen
Opening
Op 24 november vond de officiële opening van het Braamhuis plaats. Vanzelfsprekend is de
openingshandeling verricht door Jan Braam. De opzet was dat de opening in een ongedwongen,
huiselijke sfeer zou plaatsvinden. Ondanks de grote belangstelling voor de opening, is dit goed gelukt.
In de week voorafgaand aan 24 november zijn er vier bijenkomsten gepland voor specifieke
doelgroepen. Wij wilden hen de gelegenheid geven om rustig in het huis rond te kijken. De verwijzers
wilden wij concreet informeren over de achtergronden, openingstijden en het activiteitenaanbod.
Op 20 november ontvingen wij als eersten alle vrijwilligers in het huis om een kijkje te komen nemen.
Op 21 november waren de paramedici uit de regio uitgenodigd.
Op 22 november stond de deur open voor vertegenwoordigers van kerkgenootschappen. Zij konden ook
een kijkje nemen in de stilteruimte die zij gezamenlijk gedoneerd hebben.
’s Avonds werden huisartsen en oncologisch specialisten uit de ziekenhuizen Rijnstate en Slingeland
uitgenodigd. De belangstelling van deze laatste groep viel jammer genoeg tegen.
Het openingsprogramma is met steun van het KWF gerealiseerd.
Zichtbaarheid Braamhuis
Onder leiding van de werkgroep Communicatie is zeer regelmatig aandacht gevraagd voor de Jan Braam
Stichting en het Braamhuis.
 Sites Jan Braam Stichting en Braamhuis
 Interviews en artikelen in kranten en vakbladen van sponsoren (Gelderlander, TV Gelderland,
regionale huis aan huis bladen, Cito Benelux, FNV, Bergh in ’t zadel, Sikkens, Velux,
Rabobankmagazine)
 Folder Jan Braam Stichting en Braamhuis
 Open dagen 20, 21, 22 en 24 november
 Digitale nieuwsbrieven
 Radiointerview
 Zomermarkt 23 juni met Nandri, voedselbank en carnavalsvereniging
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Financiën

Alle uitgaven lopen via de penningmeester van de Jan Braam Stichting, Arend Timmerman.
Betalingsbewijzen zijn in de administratie opgenomen.
Rekening: Rabobank nummer 1636.81.090 t.n.v. Jan Braam Stichting Zevenaar.
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.
Jaarrekening
Het financiële beleid van de Jan Braam Stichting wordt door de heer J.G.H. Kelderman RA van Stolwijk en
Kelderman accountants en fiscalisten gecontroleerd. Eind 2011 is een accountantsverklaring opgesteld
over de periode 2008 t/m 2010. In de bijlage is het jaarrapport 2011 opgenomen.
De jaarrekening 2012 wordt in het voorjaar van 2013 opgesteld. Na vaststelling zal deze aan dit
jaarverslag worden toegevoegd.
Inkomsten: Fondswervingsactiviteiten 2012
In 2012 heeft een belangrijk deel van de fondswervingsactiviteiten in het teken gestaan van het
bezoeken van bedrijven met als doel de sponsoring van de verbouw en inrichting van het Braamhuis.
Daarnaast zijn er projectaanvragen ingediend en toegewezen:
 Roparun: bouwdepot voor de verbouwing van het Braamhuis
 Koningin Wilhelmina Fonds (KWF): doelsubsidie ten behoeve van communicatiemogelijkheden,
vergroten naamsbekendheid, teambuilding, aanschaf materialen ten behoeve van het aanbod
 Berg in ’t zadel: donatie voor de aanschaf van de inventaris van het Braamhuis
 Roparun: donatie voor de aanleg van het ‘harde’ deel van de 1.200 m2 tuin (bestrating, grind,
plantvakken, heggen en bomen)
Inkomsten: Giften
 Recreatief genootschap Veluwe (RGV), ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum. Daarnaast
ontvingen wij bijdragen als cadeau van RGV-relaties.
 Stolwijk en Kelderman, ter gelegenheid van opening nieuwe vestiging.
 Cito Benelux, de opbrengst van een wielertocht
 Opbrengst collecte bij een uitvaart
 Opbrengst jubileumfeest
 Opbrengsten giften in Braamhuis-zuil
Inkomsten: Serviceclubs
In 2011 zijn alle serviceclubs benaderd om de plannen rond het Braamhuis te delen.
Het Liever de Liemersgala dat in 2011 door de Rotary Zevenaar is georganiseerd, heeft de Jan Braam
Stichting veel naamsbekendheid opgeleverd en een cheque met een prachtig bedrag.
Leden van de Rotary Duiven, Ladies circle de Liemers en Lions Duiven hebben zich actief ingezet voor het
Braamhuis.
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Inkomsten: 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.
Uitgaven: verbouwing en inrichting Braamhuis
In 2012 is gewerkt met een (beknopte) exploitatiebegroting en een kostenraming voor de verbouw van
het Braamhuis. De kostenraming is opgesteld door Traject Vastgoed management in Zevenaar op basis
van het interieurontwerp.
Besluiten over de uitvoering van werkzaamheden en het bouwbudget werden maandelijks in de
bestuursvergadering geagendeerd. Binnen afgesproken kaders is Arend Timmerman door het bestuur
gemandateerd om beslissingen te nemen met betrekking tot de voortgang van het bouwproces. Zo nodig
vond tussentijdse terugkoppeling naar het bestuur plaats.
Uitgaven: exploitatiekosten Braamhuis
De Gemeente Zevenaar heeft het pand aan de Reisenakker 12 voor een vergoeding van € 100,- per
maand beschikbaar gesteld.
Om de onderhouds- en energiekosten tijdens de exploitatiefase te beperken, is tijdens de verbouwing
gekozen voor duurzame, gebruiksvriendelijke en onderhoudsarme producten en oplossingen.
De aangebrachte extra isolatie (dak, wanden, dubbele beglazing) beperkt de energiekosten.
Alle taken binnen de Jan Braam Stichting en het Braamhuis worden door professionele vrijwilligers
verricht. Er zijn geen betaalde krachten in dienst.
Bedrijven hebben hun structurele steun toegezegd tijdens de exploitatiefase:
Swisher en T&P cleaning hebben zich in de exploitatiefase verbonden aan het schoonhouden van
respectievelijk het sanitair en het interieur.
Wilri levert wekelijks bloemen.
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Jaarplan 2013

In 2013 zal de nadruk liggen op het gezond laten draaien van het Braamhuis. Daarvoor is aandacht nodig
voor verdere professionalisering en een stevige financiële basis.
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.
Werkgroep Huisvesting
Vanuit de werkgroep huisvesting heeft zich een groepje van drie huismeesters gevormd. Zij zorgen 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. Bij de uitvoering van de werkzaamheden tonen zij grote betrokkenheid en betrouwbaarheid.
In 2013 zal de beplanting van de tuin met hulp van vrijwilligers en de Lions Duiven ter hand worden
genomen.
Werkgroep Vrijwilligers
De gastvrouwen zijn met veel enthousiasme gestart met hun taken. Regelmatig worden
intervisiebijeenkomsten georganiseerd.
We beschikken over een wachtlijst met nieuwe gastvrouwen. Als we in 2013 meer dagdelen open gaan
zal er een nieuwe training van start gaan. We streven naar een groep van zo'n 25 gastvrouwen die
tenminste eenmaal per twee weken aanwezig zijn en zo hun betrokkenheid en enthousiasme voor het
Braamhuis behouden. Dit zou een aanvulling van de huidige groep met negen personen betekenen.
Op 15 januari 2013 is een vrijwilligersbijeenkomst gepland om nader kennis te maken en inspiratie op te
doen.
Werkgroep Aanbod
Het is de bedoeling, dat bij een groter animo van de doelgroep, het Braamhuis meer dagdelen open gaat
en de activiteiten worden uitgebreid. Hierbij zal er ook aandacht zijn voor activiteiten gericht op
mannen. Op de woensdagmiddag willen we graag kinderactiviteiten starten. Hiervoor is een groep in het
leven geroepen, die zich richt op de doelgroep en inhoud van de middag.
Uit de evaluatieformulieren is gebleken, dat creatieve workshops in trek zijn. Bezoekers suggereerden als
aanvulling op het huidige aanbod workshops in de sfeer van koken, tuinieren, mozaïeken, werken met
klei, sieraden maken, etc. Ook spiritueel gerichte workshops en een verwendag worden genoemd.
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Het de bedoeling dat er in 2013 ook lezingen worden georganiseerd, en inloopspreekuren op
bijvoorbeeld het gebied van financiën en werk. Er wordt een verwendag gepland en eventueel wordt er
een tweede verwendag gepland in de borstkankermaand. Aanbieden van massages is een optie.
Er wordt overwogen om eenvoudige lunches te gaan serveren t.b.v. diegenen die zowel het ochtend- als
middagprogramma volgen. Dit is afhankelijk van inkomsten en of de activiteiten kosteloos kunnen
blijven.
Het aantal bezoekers en deelnemers aan workshops/activiteiten zal aantrekken wanneer de posters
worden verspreid, alsmede de nieuwe flyers. Ook mond-tot-mondreclame zal ervoor zorgen, dat meer
mensen de weg naar het Braamhuis gaan vinden. Hierover is overleg gestart tussen de werkgroepen
aanbod en communicatie.
De organisatoren hebben het als een probleem is ervaren, dat deelnemers zich niet altijd afmelden,
waardoor het helaas nog weleens voorkomt dat een begeleider voor niets naar het Braamhuis komt. In
2013 wordt hiervoor een correcte, maar ook prettig aanvoelende (voor deelnemer, begeleider en
gastvrouw) oplossing bedacht.
Werkgroep Fondswerving
De werkgroep fondswerving zet zich in om de gelden voor de exploitatie 2013, begroot bedrag
€ 18.000,- te verwerven.
Ten behoeve van structurele donaties zal worden geprobeerd de groep ‘vrienden van het Braamhuis’ uit
te breiden. Zowel met particulieren als bedrijven.
Geparticipeerd wordt in het overleg van de inloophuizen met het KWF over
ondersteuningsmogelijkheden.
Het doel is om een enthousiaste vrijwilliger te werven om het ‘promotieteam’ op te gaan zetten.
Werkgroep Communicatie en PR
Actiepunten:
1. Website van het Braamhuis verder professionaliseren en de Jan Braam Stichting daarin laten
samen gaan met de huidige Jan Braam Stichting site.
2. Zorgen dat gastvrouwen/coördinatoren ook eigen website deel krijgen zodat ze met elkaar
kunnen communiceren
3. Regulier overleg met coördinatoren van de gastvrouwen en aanbod over gang van zaken
4. Zomerbloem zaad actie/Nieuwjaarsattentie aan alle betrokkenen sponsoren, vrijwilligers etc. van
het Braamhuis
5. Ondersteuning van de andere werkgroepen als het gaat over communicatie naar de media e.d.
van acties en aanbod
6. Social media actief inzetten
7. Verzending kwartaal nieuwsbrief
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Bijlage: Jaarrapport 2011 van de Jan Braam Stichting te Zevenaar

In de bijlage vindt u het accountantsrapport over 2011 opgesteld door de heer J.G.H. Kelderman RA,
Stolwijk Kelderman, accountants en fiscalisten.
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