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Almere,

20 mei 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u het rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u
bestuurde stichting.
De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de
hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen
aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak
uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
Op basis van de verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.
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Hoogachtend,

Mike van Alen RBC
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Algemeen
Ondernemingsvorm:
De ondernemingsvorm is een Stichting.
Inschrijving KVK:
De onderneming staat ingeschreven onder dossiernummer 76146014 in de Kamer van
Koophandel te Amsterdam.
Vestigingsadres:
De stichting is gevestigd aan de Soestwetering 1 te Utrecht.
Doelstelling:
De stichting Buddyhuis heeft ten doel het op een zo laagdrempelig mogelijke manier
samenbrengen van (ex-)kankerpatienten en hun naasten om ervaringen te delen, als
vraagbaak te fungeren, activiteiten te ontplooien en adviezen te geven teneinde de
levenskwaliteit van deze personen te verbeteren, zowel voor, tijdens als na de ziekte.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2021
Voorzitter:
Mevrouw A. Aalbers-Doeksen
Vice-voorzitter
Mevrouw S. Groenboek-Huizer
Penningmeester
De heer R. Van der Louw
Secretaris
Mevrouw C.A. Bargon
Personeel:
In 2021 waren er geen medewerkers in dienst.
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Bestuursverslag
De jaarrekening 2021 is goedgekeurd in de bestuursvergadering per 1 juni 2022.
Stichting Buddyhuis
Doelstelling
Het op een zo laagdrempelig mogelijke manier samenbrengen van (ex-)kankerpatiënten
en hun naasten om ervaringen te delen, als vraagbaak te fungeren, activiteiten te
ontplooien en adviezen te geven teneinde de levenskwaliteit van deze personen te
verbeteren, zowel voor, tijdens als na de ziekte. Dit alles onder de paraplu van de
ziekenhuizen.
De eerste activiteiten van Stichting Buddyhuis waren gefocust op borstkanker patiënten
en vonden plaats in en met ondersteuning van het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht.
Sinds de start, eind 2019, heeft het Buddyhuis een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De Stichting wordt inmiddels door meerdere ziekenhuizen en patiënten
organisaties binnen de oncologie benaderd om het conncept van het Buddyhuis ook daar
te implementeren en uit te rollen.
Kernwaarden
Het Buddyhuis brengt patiënten bij wie kanker is geconstateerd één op één met elkaar in
contact. De lotgenoten kunnen elkaar een hart onder de riemsteken. Het Buddyhuis
verbetert de kwaliteit van leven en het psychosociale welzijn van (ex)kankerpatiënten.
Patiënten die zich opgeven bij het Buddyhuis, hebben zelf de regie: zij kiezen een Buddy
uit op vooraf opgegeven matchingscriteria (bijv. leeftijd, type ziekte of behandeling,
kinderen), en bepalen zelf hoe zij het contact invullen met hun Buddy. Sommige hebben
eenmalig contact, anderen bellen dagelijks of spreken fysiek af. Het vontact met (een of
meerdere) Buddy's kan de patiënt het gevoel gever er niet alleen voor te staan, zich
gesteund te voelen, of om een postieve kijk op het leven te houden ondanks de ziekte.
Buddy's helpen elkaar met praktische informatie en het delen van ervaringen.
Door de Buddy's hun manier van contact zelf te laten invullen en door ze een vrijblijvend
keuze te geven in deelname aan overige evenmenten van het Buddyhuis, zoals de
wandelgroepen, kies iedere patiënt voor de manier van steun die bij hem of haar past.
Andersom ook; Buddy's helpen elkaar vanuit hun eigen talenten- de een biedt veel steun
middels het geven van praktische tips, de ander middels zijn/haar positieve uitstraling en
weer een ander door zich aan te melden als vrijwilliger en zijn logistieke/organisatie
talenten in te zetten.
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Bestuursverslag
Tot slot zijn alle Buddy's gelijkwaardig aan elkaar; of je nu nog midden in de behandeling
zit of dat je al twee jaar ziektevrij bent verklaard, iedere (ex)patiënt kan profijt hebben
van een Buddy of een andere ondersteuning geven, ongeacht de fase waarin hij/zij zich
bevindt.
Een terugblik op 2021
De vraag voor Buddyzorg van buiten het St. Antonius ziekenhuis groeit en ook stromen er
steeds meer vragen vanuit andere patiënten groepen binnen. Plan van aanpak voor
opschaling wordt opgesteld. Welke tools en middelen zijn er nodig om alle vragen te
kunnen (blijven) beantwoorden? Voor de (door) ontwikkeling wordt gebruik gemaakt
van 'Design thinking' waarmee in 2021 herhaaldelijk de volgende stappen worden
doorlopen:
Define: definiëring probleem- /doelstelling
Research: Onderzoek
Ideation: Ideeën uitwerken en uitvoerbaar maken
Prototyping: Onwikkeling nieuwe tools

Focusgroepen
Gedurende het jaar hebben er een aantal focusgroepen plaatsgevonden. De resultaten
hiervan worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van het Buddyhuis. Zo hebben
deze bijeenkomsten inzicht gegeven in wat de succesfactoren van buddykoppels zijn en
hoe de match nog beter kan maar ook geeft dit inzicht in de behoeft naar activiteiten die
het Buddyhuis voor de buddy's organiseert.
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Bestuursverslag
Webinars
Het opzetten van webinars is een uniek project, omdat de bijeenkomsten tot stand
kwamen door samenwerking tussen zorgprofessionals en het Buddyhuis. Per thema
worden zorgprofessionals uit de betrokken regionale ziekenhuizen in contact gebracht
met zorgprofessionals uit de eerste lijn. Dit verstrekt de onderlinge samenwerking en
draagt bij aan de verbinding tussen ziekenhuizen en eerstelijnszorg. Via het Buddyhuis
komen patiënten met verzoeken voor thema-onderwerpen. Gezamenlijk wordt de
inhoud verder vormgegeven. Zo dragen we bij aan onderling verbinen, informeren en
ondersteunen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.
Buddyhuiskamer
In november opende de eerste Buddyhuiskamer. Deze bevindt zich in het St. Antonius
ziekenhuis te Utrecht. Patiënten en buddy's kunnen elkaar hier in huiselijke sfeer
ontmoeten, iets warms drinken, opgevangen worden na een emotioneel gesprek of in
alle rust wachten op de spannende uitslag. De gehele ruimte is 24 uur per dag
toegankelijk. De gastvrouwen van het Kankercentrum en het Buddyhuis zijn doordeweeks aanwezig van 09:00 tot 16:30.
Mooie woorden
Op het raam van de Buddyhuiskamer, is een gedicht afgedrukt. Dit gedicht is speciaal
geschreven voor deze ruimte door Liz Ditters, patiënt in het St. Antonius ziekenhuis en
als buddy en vrijwilliger nauw betrokken bij het Buddyhuis.
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Bestuursverslag
Wandelgroepen
In 2021 zijn het aantal wandelgroepen verder uitgebreid. Veel mensen vinden het fijn om
naar buiten te gaan maar willen niet alleen. Gedruende de wandelingen met gelijkgestemden worden er veel nieuwe contacten gelegd tussen patiënten. Er ontstaan
spontaan buddykoppels die elkaar tot steun zijn en motiveren om mee te gaan. Alle
wandelingen worden begeleid door een professionele wandelcoach.
Buddyloop
De Buddyloop is een fundraising event waarbij de deelnemers het geld inzamelen voor
het Buddyhuis. Niet alleen de werving van gelden maar juist ook de verbinding die er
door de loop ontstaat is een belangrijke meerwaarde. De gelden die worden opgehaald
worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het Buddyhuis en het kunnen
aansluiten van nieuwe patiëntgroepen.
Patiënten, medewerkers en ambassadeurs van het Buddyhuis van het St. Antonius
ziekenhuis hebben op tweede Pinksterdag in 2021 met de eerste Buddyloop bijna
€ 10.000 opgehaald voor het huis. Zo'n zeventig wandelaars legden in gedeelten de
45 kilometer af tussen de drie locaties van het ziekenhuis in Nieuwegein, Utrecht en
Woerden.
Buddyberen
De Buddybeer is bedoeld als 'verzachter' in het proces dat
ouders en kinderen doormaken bij een ziekenhuisopname.
De ouder die moet worden opgenomen, krijgt van haar kind
de Buddybeer mee naar het ziekenhuis. Kinderen ervaren
dat als trosstend: mama of papa is niet alleen in het ziekenhuis. Daarnaast heeft de Buddybeer een narratieve functie:
het helpt de ouder om kinderent te vertellen wat zij meemaakt in het ziekenhuis. Zo kan de ouder foto's of video's
maken van alles wat de Buddybeer beleeft in het ziekenhuis.
Voor optimaal gebruik van de Buddybeer zullen er door artsen
en verpleegkundigen ook fimpljes worden gemaakt van de
Buddybeer in het ziekenhuis.
Binnen de volgende ziekenhuizen waren de Buddyberen in 2021 actief:
Meander Ziekenhuis te Amersfoort
Ziekenhuis Rivierenland te Tiel
St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht
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Ontwikkeling van het digitale Buddyhuis
Binnen het St. Antonius Ziekenhuis is de pilot van het Digitale Buddyhuis van start
gegaan. Dit eerste prototype bestaat uit de volgende onderdelen:
Digitale buddy-to-buddy contact middels een chatfunctie waarin de berichten die
worden verzonden beveiligd zijn en alleen door de verzender en ontvanger gelezen
kunnen worden.
Chatfunctionaliteit voor groepen
Intelligente match-making
Matchmaking middels QR scan
Meer informatie over recente ontwikkelingen is te lezen op:
https://www.buddyhuis.nl/over-ons/digitale-buddyhuis
Vooruitblik op 2022
Broei van bereik en organisatie stichting; Buddy's, vrijwilligers, ambassadeurs,
donateurs en partners. Dit realiseren door gebruik te maken van lokale netwerken en
communities. Indien deze er niet zijn het ontwikkelen van een lokale community. Buddy
vraag en aanbod vergroten door middel van meer landelijke dekking (aansluiten van
andere ziekenhuizen) en andere patiëntengroepen met andere type kanker (aansluiten
patiëntenverenigingen, stichtingen en IPSO-inloophuizen) altijd met behoud van lokale
sfeer en community. Het gaat hierbij dus om het werven van amassadeurs voor
Buddyschap en het aanbieden van de ontwikkelde tools (denk hierbij aan delen van
kennis & ervaring maar natuurlijk ook de Buddyhuis App). Het blijven ontplooien van
diverse activiteiten die betrekking hebben op het bijeenbrengen van (ex) kankerpatiënten en de verbetering van hun psychosociale wlezijn. Het geven van voorlichting,
adviezen en steun aan eenieder die belang heeft bij het verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting als ook het aangaan van overeenkomsten die hieraan bijdragen.
Digitalisering en waar het kan natuurlijk ook de fysieke ontmoeting weer stimuleren.
Financiële zekerhied vergroten door middel van:
Werving donaties door middel van groe naamsbekendheid en onwikkelen sponsor
wervende evenementen.
Samenwerking met fondswervers formaliseren en intensiveren.
Lobby met verzekeraar en overheid om deze vorm van informele zorg een prominente
plek op de kaart te geven en zoe een structurele financiering op te zetten.
Samenwerking met externe organisatie om verkoop va digitale tool te stimuleren en
daarmee structurele donaties aan stichting te genereren.
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Bestuursverslag
In 2021 heeft Stichting Buddyhuis landelijke naamsbekendheid verworden o.a. door het
geven van presentaties voor geïneresseerde ziekenhuizen en andere belanghebbende
organisaties, zoals patiëntenverenigingen.
De verwachting voor de komende jaren is dat de Stichting duurzame financiering zal
bewerkstelligen. Daarnaast zullen er verspreid in Nederland meerdere ziekenhuizen ook
een Buddyhuis opzetten, al dan niet in samenwerking met een IPSO inloophuis in de
buurt. Ook zal in 2022 het Digitale Buddyhuis doorontwikkeld worden en pilots omgezet
worden in duurzame samenwerking.
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Balans
Activa

31-12-2021

31-12-2020

€ 5.421
€ 90.746

€0
€ 90.746

€ 96.167

€ 90.746

€ 1.000
€0

€ 2.500
€0

€ 1.000

€ 2.500

€ 9.430

€ 22.422

€ 9.430

€ 22.422

€ 106.597

€ 115.668

Materiele vaste activa
Inventaris
Software

Vlottende activa
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen
Banktegoeden

Activa
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Balans
Passiva

31-12-2021

31-12-2020

€ 32.220
€0

€ 4.088
€0

€ 32.220

€ 4.088

€ 73.736
€0
€ 641

€ 110.274
€ 831
€ 475

€ 74.377

€ 111.580

€ 106.597

€ 115.668

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Belastingen
Overlopende passiva

Passiva
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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
De stichting laat een app ontwikkelen. Zodra de app in gebruik wordt genomen dan zal
het ontwikkelingsbedrag worden geactiveerd.
De inventaris wordt afgeschreven in 5 jaar.

Debiteuren
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijke
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Overige vorderingen
Vorderingen worden verantwoord tegen de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Saldo conform afschrift ultimo het boekjaar.
ING Bank
€ 9.430

Eigen Vermogen
Algemene reserve: betreft de algemene reserve van de stichting.
Continuiteitsreserve: reserve om maximaal 1,5 jaar de jaarlijkse kosten te kunnen dragen.
Bestemmingsreserve: deze wordt gevorm door het bestuur.

Crediteuren
De crediteuren worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Belastingen
De stichting is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Het betaalde bedrag over het
eerdere jaar is door de Belastingdienst teruggestort.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen de schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar.
Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Nog te betalen administratiekosten
€ 641
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Staat van baten en Lasten
2021

2020

€ 109.355
-€ 79.874
€ 29.481

€ 55.295
-€ 48.904
€ 6.391

€ 957
€0
€ 957

€0
€0
€0

€0
€ 478
€ 567
€ 1.045

€ 22
€ 561
€ 824
€ 1.407

€ 179
€ 179

€ 65
€ 65

-€ 832
-€ 832

€0
€0

€ 28.132

€ 4.919

€ 831

€ 831

€ 27.301

€ 4.088

Bruto bedrijfsresultaat
Donaties en sponsoring
Inkoopwaarde diensten

Afschrijvingen
Afschrijving inventaris
Afschrijving software

Overige bedrijfskosten
Vervoerskosten
Kantoorkosten
Andere kosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en baten en soortgelijke kosten

Buitengewone resultaten
Baten en lasten

Resultaat voor belasting
Belastingen
Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Donaties en sponsoring
Opbrengst van de donaties en sponsoring

€ 109.355

Inkoopwaarde diensten
Inkopen tbv diensten
Werk door derden

€ 4.370
€ 75.504
€ 79.874

Dit betreft voornamelijk uren t.b.v. fondsenwerving, marketing en algehele
operatie stichting door F. Riel.

Afschrijvingen
Inventaris
Software

€ 957
€0
€ 957

Vervoerskosten
Openbaar vervoer

€0

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Porto
Verzekeringen

€ 28
€ 87
€ 363
€ 478

Andere kosten
Administratiekosten
Overige kosten

€ 469
€ 98
€ 567

Financiële baten en lasten
Bankkosten

€ 179

Belastingen
Terugstorting venootschapsbelasting voorgaande jaar

-€ 832
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Toelichting en akkoord bestuur
Toelichting:
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2021 toe te voegen aan de algemene reserve.

Utrecht, 1 juni 2022

A. Aalbers-Doeksen, voorzitter

S. Groenboek-huizer, vice voorzitter

R. van der Louw, penningmeester

C.A. Bargon, secretaris

15

Jaarrekening 2021
Stichting Buddyhuis

Blad:

DFF Belastingadvies & administratie
Transistorstraat 91-33
1322 CL Almere

16

