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Inleiding   

2021 was een jaar van verandering voor Inloophuis 

Pisa. In ruim 10 jaar heeft Pisa zich ontwikkeld tot een 

warme, bekende en gewaardeerde plaats voor 

mensen die geconfronteerd worden met kanker, en 

hun naasten en nabestaanden. Het is tijd voor de 

volgende fase waarin verdere professionalisering en 

groei van het aantal bezoekers centraal staat.  In 2021 

zijn de eerste stappen daartoe gezet.  

 

 

 
 

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 om daarmee hun veerkracht te vergroten.   

 

Activiteiten  

Pisa biedt psycho-oncologische ondersteuning om het 

welzijn en welbevinden en de veerkracht van mensen 

met kanker en hun naasten te bevorderen. Deze zorg 

wordt grotendeels kosteloos uitgevoerd door 

vrijwilligers die getraind zijn in psycho-oncologische  

 

 

 

 

 

ondersteuning. Daarnaast waren in 2021 gedeeltelijk 

twee betaalde coördinatoren in dienst (gezamenlijk 

0,84 fte), en later een betaalde (0,67 fte). Coördinator 

Wiek Luza heeft afscheid genomen en is opgevolgd 

door Susanne Dekkers. De tweede coördinator is 

vertrokken per 1 april. De vacature voor de 2e 

coördinator is nog niet vervuld (mede in verband met 

corona).  

 
Corona 
Vanwege corona is een deel van de activiteiten niet of 

anders georganiseerd in 2021. Gedurende een aantal 

maanden was het huis geheel of gedeeltelijk gesloten 

geweest. In die periodes was een alternatief digitaal 

aanbod beschikbaar, onder de naam “Pisa’s pluktuin”. 

Lotgenotengroepen troffen elkaar via Zoom, en 

spontane inloop werd vervangen door een telefonisch 

spreekuur en actief telefonisch contact met bekende 

bezoekers.  

 

Vanaf de momenten dat het kon, gingen de deuren 

weer open. Dat betekende dat het huis dagelijks een 

dagdeel geopend was voor spontane inloop (een 

gesprek met een getrainde gastvrouw of gastheer) en 

een kop koffie, en voor de reguliere activiteiten zoals 

vier soorten massage, het creatief atelier en de 

verschillende lotgenotengroepen. Uiteraard gold het 

hele jaar een strikt coronaprotocol zoals handen 

desinfecteren bij binnenkomst, een mondkapje, 1,5 

meter afstand en extra schoonmaak.    

 

Bestuur   

In 2021 hebben, vanwege afloop van 

bestuurstermijnen, een aantal wisselingen 

plaatsgevonden. Afscheid namen secretaris Helen 

Sijm en Peter Dusch, algemeen bestuurslid met HR in 

portefeuille. Henk Ensink trad toe tot het bestuur als 

bestuurssecretaris, Ingrid Miggelenbrink nam het 

stokje over van Peter Dusch.  Zittende bestuursleden 

in 2021 waren Marjolijn Dölle (voorzitter), Lisette van 

Drooge (penningmeester), Marion Smorenburg en 

Masjenka Ruiter. Masjenka Ruiter heeft haar 

bestuurstermijn niet volgemaakt en heeft eind 2021 

afscheid genomen als bestuurder. De bestuurlijke 

taken bleken niet te combineren met haar drukke 

werkzaamheden als zelfstandige. Wel blijft zij 

beschikbaar voor projecten of evenementen. In 2021 

werd tevens het door corona verlate afscheid gevierd  



 

 

 

 

 

van oud-bestuursleden Karin Zeeman (voorzitter),  

Arjenne Kolk (secretaris) en Hanneke Tinor-Centi 

(Communicatie). Zowel Karin Zeeman als Helen Sijm 

blijven nog wel verbonden aan PISA via hun 

betrokkenheid bij de Battle4Life. 

 

 

Overzicht activiteiten in 2021 

- Reguliere inloop; op alle werkdagen  
- Lock Up op Wereldkankerdag. 
- Huis in Actie  
- Verkoop Speculaaspoppen 
- Medewerkersbijeenkomsten   
- Diverse digitale bijeenkomsten 

  
 
 

 
 
 

Personele wissseling   

 

In de zomer van 2021 nam coordinator Wiek Luza na 

12 jaar afscheid van inloophuis Pisa. Wiek was 12 jaar 

het gezicht van Inloophuis Pisa en samen met haar 

team vrijwilligers verantwoordelijk voor het dagelijks 

reilen en zeilen van het Inloophuis. Met het team 

heeft zij het Inloophuis gebracht waar het nu staat: 

een warme, bekende en gewaardeerde plaats voor 

mensen die geconfronteerd worden met kanker, en 

hun naasten en nabestaanden. Wiek is opgevolgd 

door Susanne Dekkers. Susanne vervulde eerder 

leidingevende rollen bij maatschappelijke 

organisaties.  

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger van het jaar 

 

Door het bestuur is vrijwilliger Mariska Verhaar 

voorgedragen om genomineerd te worden tot 

vrijwilliger van het jaar. We zijn er samen met haar 

ontzettend trots op dat zij ook daadwerkelijk door de 

jury, en door het publiek, verkozen is tot vrijwilliger 

van het jaar 2021 in Hoorn. 

 

 

 

Resultaatbespreking  

 

Bezoekers & activiteiten 

 

In 2021 hebben er 151 unieke bezoekers gebruik 

gemaakt van het Inloophuis (en 336 anonieme 

bezoekers). In totaal zijn in 2021, 922 

contactmomenten geweest, in verschillende vorm: 

bijeenkomsten via zoom, inloop, telefoon, activiteiten 

en contacten in het Dijklander ziekenhuis en de 

Drommedaris Enkhuizen.  

 

Vanwege Covid-19 vonden noodgedwongen de 

meeste lotgenotenbijeenkomsten via Zoom plaats. 

Daarnaast is waar mogelijk ruimte geweest voor 1-op-

1 gesprekken en is er meer telefonisch contact 

geweest met de bezoekers. Binnen de RIVM-regels 

kon - buiten de strengere lockdown-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 

coordinatoren en assistent-coordinatoren heeft veel 

tijd gestoken in kijken naar de mogelijkheden en het 

contact met de vrijwilligers die lang hun taken niet 

konden uitvoeren. 

 

 



 
 

 

Financieel 

 

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. Door de Covid-19 
crisis heeft o.a. de jaarlijkse Battle4Life in 2021 
opnieuw niet plaats kunnen vinden, waardoor Pisa 
andere mogelijkheden moest aanboren. 
 
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. Door dankbaar gebruik te maken van de 
door het KWF opgezette  Huis in Actie is er dankzij 
inzet van velen een groot bedrag opgehaald.  
 

Een deel van de steun die we kregen van onze 

vrienden was ook ‘in natura’. Hieronder een aantal 

aansprekende verhalen. 

 
*Zie verder de Jaarerekening 2021  

 

Nieuwe website dankzij MEO 

 

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een 

nieuwe website voor Pisa. Hierbij werden we 

belangeloos ondersteund door MEO Alkmaar. 

Bij MEO draait het erom om mensen met een 

arbeidsbeperking een kans te geven om hun 

talenten te ontploooien. Ze hebben ons 

geholpen met het opzetten en ontwerp van 

de templates voor de verschillende pagina’s. 

We willen graag een site die geintegreerd is 

met al onze sociale mediakanalen en die 

bezoekers duidelijk laat zien wat we te bieden 

hebben. Ook moet het makkelijk zijn om je in 

te schrijven, te doneren, of een andere 

activiteit te doen.    

 

Tuin aangepakt door Sander Pelt en Intratuin 

 

In het voorjaar werd de voortuin van PISA 

grondig onder handen genomen door 

hoveniersbedrijf Sander Pelt uit 

Oosterblokker. De nieuwe planten werden 

deels gesponsord werden door Intratuin 

Blokker en deels door een particuliere 

donateur. Rondom de mooie PISA-boom, 

waar het gras door de schaduw niet zo goed  

 

groeide zijn mooie paden tevoorschijn 

gekomen en er zijn veel nieuwe planten 

aangeplant.  

 

 

 

 

Recruiters Ngage zetten zich in voor Pisa 

Van mei tot en met einde jaar zamelden de 

recruiters van Ngage in Hoorn geld in voor 

Inloophuis Pisa. Zo stond iedere maand een 

ludieke activiteit op de agenda, stonden de 

recruiters een deel van hun fee af voor PISA 

en werd gezorgd voor gratis shirtsponsoring 

door Pisa van zaalvoetbalclub Hovocubo uit 

Zwaag.   

 



 
 

 

 


