
Jaarrekening 2021

dd 29 maart 2022



JAARVERSLAG

Algemeen

Stichting Inloophuis Pisa is opgericht in 2009 en gevestigd in Hoorn op de Draafsingel 59. 

Doelstelling van de organisatie
De stichting heeft als doel: Het bieden van psychosociale steun aan mensen met kanker en hun naasten. 

Activiteiten
Pisa biedt psycho-oncologische ondersteuning om het welzijn en welbevinden van mensen met kanker en hun
naasten te bevorderen. Deze zorg wordt kosteloos uitgevoerd door vrijwilligers die getraind zijn in psycho-oncologische
ondersteuning. Daarnaast waren in 2021 betaalde coördinatoren in dienst (gezamenlijk  0,82 fte).

Bestuur
Het bestuur van Inloophuis Pisa bestaat momenteel uit 5 leden. Secretaris Helen Sijm heeft in 2021 na
xx jaren het bestuur verlaten en is opgevolgend door Henk Ensink. Daarnaast is Ingrid Meggelenbrink met expertise op het gebied van Hrm 
toegetreden tot het bestuur. Masjenka Ruiter heeft helaas haar functe moeten neerleggen, waardoor er nu een vacature
openstaat voor een bestuurslid met als taak fondsenwerving. 

Resultaatbespreking

Inloophuis Pisa moet het voor haar inkomsten vooral hebben van giften, donaties fondsenwerving 
en gemeentelijke subsidies. Ook worden er jaarlijks door Pisa zelf activiteiten georganiseerd om de financiële positie 
te verbeteren. 

In 2021 heeft de Lock-up weer plaatsgevonden. 10 ambassadeurs van Pisa zijn op wereldkankerdag gaan bellen en 
hebben gezamenlijk € 46.577,60 opgehaald. Helaas waren ze dit jaar niet opgesloten in de Pisa villa maar in hun eigen 
huis en was er digitaal contact met de villa.

In 2021 hebben er 151 unieke bezoekers gebruik gemaakt van het Inloophuis. In totaal zijn er in 2021 922
contactmomenten geweest, in verschillende vorm: bijeenkomsten via zoom, inloop, telefoon, activiteiten en
contacten in het Dijklander ziekenhuis.

Vanwege Covid-19 vonden noodgedwongen de meeste lotgenotenbijeenkomsten via Zoom plaats. Daarnaast is 
waar mogelijk ruimte geweest voor 1-op-1gesprekken en is er meer telefonisch contact geweest met de bezoekers.

Binnen de RIVM-regels kon- buitend de strengere Lock down-periodes- ook een aantal bijeenkomsten worden
georganiseerd. Daarbij is steeds gekeken wat er wel kon en waar de grootste behoefte aan was. Het team van 
coördinatoren en assistent coördinatoren heeft veel tijd gestoken in kijken naar de mogelijkheden en 
het contact met de vrijwilligers die lang hun taken niet konden uitvoeren. 



Balans 

ACTIVA
31-12-21 31-12-20

Vaste Activa € €
Materiele Vaste Activa
Inventaris 2.039,99 2.777,49
Inrichting 4.106,90 5.697,46

6.146,89 8.474,95
Vorderingen
Vooruitbetaalde kosten 2.334,67 1.783,14
Nog te ontvangen bedragen 181,50 1.053,83

2.516,17 2.836,97
Liquide middelen
Kas 20,00 837,10
Rekening Courant bank 680,90 18.392,71
Spaarrekening 34.678,19 23.673,66

35.379,09 42.903,47

44.042,15 54.215,39

PASSIVA

Reserves 44.349,49 93.276,39
Resultaat boekjaar -6.809,99 -48.926,90

37.539,50 44.349,49

Reservering inrichting 0,00 0,00

Kortlopende schulden 6.502,65 9.865,90

44.042,15 54.215,39



Resultatenrekening 

2021 2020
€ €

Opbrengsten
Subsidies 11.400,00 8.351,98
Giften 28.223,48 29.713,11
Pisa Gala opbrengst veiling 0,00 -1.000,00
Lock Up 46.577,60 0,00
Huis in Actie 8.364,90 27.424,45
Overige opbrengsten 903,83 261,34

95.469,81 64.750,88

Activiteiten 
Opbrengst activiteiten 3.143,91 4.147,23
Kosten activiteiten 4.290,50 3.324,82

-1.146,59 822,41

Totaal opbrengsten 94.323,22 65.573,29

Uitgaven

Kosten coördinatie 65.099,89 78.312,74
Kosten vrijwilligers 3.754,39 2.570,70
Kosten bestuur 631,63 29,95
Huisvestingskosten 24.906,31 24.172,12
Afschrijvingen 2.328,11 2.335,41
Kosten projecten 0,00 0,00
Bedrijfskosten 4.412,88 7.079,27
Totaal uitgaven 101.133,21 114.500,19

Saldo -6.809,99 -48.926,90

Bijdrage Stichting Vrienden 0,00 0,00
Bijdrage Stichting Evenementen 0,00 0,00

-6.809,99 -48.926,90


