
Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten van de stichting in 2021

Ook in het jaar 2021 heeft de Stuurgroep van de 24-uur van Woerden moeten besluiten dat de voor
dat jaar geplande vijfde editie van de 24-uur van Woerden geen doorgang kon vinden. Inmiddels is
bekend dat op 13 en 14 mei 2022 eindelijk de jubileum editie gaat plaatsvinden. De voorbereidingen
zijn in volle gang en we kijken uit naar een geweldige happening in het Westdampark. Vanwege 650
jaar Stad Woerden wordt de 24-uur van Woerden dit jaar in het centrum van de stad gehouden. De
organisatie is reuze benieuwd welk effect deze nieuwe omgeving zal hebben op lopers en publiek.

Vanwege de jubileum editie van de 24-uur van Woerden hebben een aantal vrijwilligers uit de
Stuurgroep het idee opgevat om een jubileum Magazine uit te brengen. Met behulp van een groot
aantal andere vrijwilligers is het Magazine tot stand gebracht en kon op 20 oktober 2021 het eerste
exemplaar van het Magazine ‘De 24-uur van Woerden’ in Het Klooster worden aangeboden aan
burgemeester Molkenboer.

Vanwege het wederom niet door kunnen gaan van de 24-uur van Woerden in 2021 heeft de
Stuurgroep besloten om een kleiner coronaproof evenement te organiseren. Dit is uiteindelijk de
Woerdense Wandelweek geworden. Van 4 juni t/m 13 juni 2021 konden wandelaars kiezen uit 24
wandelroutes met 24 knooppunten. Iedereen kon een wandelroute naar keuze uitzoeken en werd
uitgenodigd om na afloop van de wandeling een sponsorbedrag naar onze stichting over te maken.
Tevens kon voor € 5,00 de ‘Woerdense Wandelweek routegids’ worden aangeschaft. Het evenement
is een groot succes geworden en heeft uiteindelijk met behulp van het VSB Fonds en het Nationaal
Fonds tegen Kanker het prachtige bedrag van € 52.321 opgebracht voor het Inloophuis.

Vanwege de corona crisis is besloten dat het ook in 2021 niet verantwoord was om de jaarlijkse
collecte te organiseren. In 2019 werd voor het laatst middels de collecte een bedrag van circa
€ 6.000 opgehaald. Onze stichting beschikt over voldoende reserves om de lagere opbrengsten op te
kunnen vangen. Mede door het succes van de Woerdens Wandelweek kon in 2021 een bijdrage van
€ 48.736 naar Stichting Inloophuis ‘Leven met kanker’ worden overgemaakt.

Het door Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’ beheerde donateursbestand is in
2021 wederom licht gedaald. Het blijft een uitdaging om een effectieve manier te vinden om het
donateursbestand weer te laten groeien.

Het bestuur heeft in 2021 één keer vergaderd. In de vergadering van 27 mei 2021 zijn o.a. de
jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 goedgekeurd.

Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’ blijft een belangrijke sponsor voor het
Inloophuis, zodat het Inloophuis over de jaarlijks benodigde financiële middelen kan blijven
beschikken. Vanwege de corona crisis hebben wij In 2020 het Inloophuis met een financiële bijdrage
van ‘slechts’ € 6.500 hoeven te ondersteunen. Gelukkig konden we dit bedrag in 2021 weer



substantieel laten toenemen. Met de naderende 24-uur van Woerden in 2022 hopen we snel weer
terug te kunnen keren naar de oude situatie.

Financiële verantwoording 2021

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de bijbehorende
toelichtingen zijn in een afzonderlijke bijlage op de site gepubliceerd.


