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1. Oprichting en doel van de Stichting  

 De stichting is op 24 april 2009 opgericht in Zwolle als Stichting Zonnesteen Zwolle  

De uitgangspunten voor de dienstverlening van De Zonnesteen zijn:  

 een laagdrempelige toegang, positionering in de nulde- en eerstelijn;  

 een warme, gezellige uitstraling met zo min mogelijk therapeutisch karakter;  

 een centraal en goed bereikbaar gelegen aanbod buiten de ziekenhuissfeer;  

 voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker (met ook speciale aandacht voor 

kinderen en jongeren die zelf of via naasten te maken krijgen met kanker en voor mannen);  

 een uitnodigende omgeving om al dan niet uiting te geven aan wat iemand meemaakt;  

 dienstverlening gebaseerd op de wensen van de bezoekers, voor zover passend binnen 

het karakter van het inloophuis;  

 een verzorgingsgebied rondom het vestigingspunt (Hattem) met een straal van 

circa 20 km;   

 gebaseerd op vrijwilligerswerk.   

  

2. Normen en waarden:  

In de dagelijkse contacten met bezoekers stellen de medewerkers van De Zonnesteen de 

volgende normen en waarden centraal. Dit zijn niet slechts woorden, zij kunnen hierop 

aangesproken  worden:   

 persoonlijk en respectvol  

 geborgenheid biedend   

 ongedwongen en uitnodigend  

 ondersteunend en informerend  

 kwalitatief hoogstaande dienstverlening  

 

De Zonnesteen kent geen specifieke signatuur, iedereen die met kanker of andere 

levensbedreigende ziekte te maken heeft mag een beroep op de medewerkers en het 

activiteitenaanbod doen.  

  

 Missie:  

 

  

De Zonnesteen ondersteunt mensen (jong en oud) die zelf of via naasten geconfronteerd 

worden met kanker. Het collectieve ideaal van De Zonnesteen is het bieden van ruimte aan de 

belevingen rond kanker en het geven van ondersteuning om op een menswaardige manier 

kanker op te nemen in het leven van alledag. Dit wordt gedaan vanuit de overtuiging dat 

bewust leven met kanker het mogelijk maakt de kwaliteit van leven te bevorderen en dat ieder 

dat op een eigen wijze moet kunnen doen.  

 

3. Bestuurssamenstelling 

De samenstelling van het bestuurs wijzigde. Het bestuur is 9 maal bijeen geweest voor een 

vergadering, de coördinator(en) en/of adviseurs werden hierbij betrokken.   
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Onderwerpen die o.a. ter sprake zijn geweest:   

 Coördinatie  

 Scholing vrijwilligers 

 Samenwerking andere partijen  

 PR en communicatie 

 Huisvesting, zoeken andere locatie 

 Fondsenwerving 

 Samenstelling bestuur  

 Projecten  

 Uitbreiding kindergroep  

 Samenwerking met IPSO 

 Verder vormgeven kwaliteitstraject i.s.m. IPSO;  
 
Aan genoemde onderwerpen is ruim aandacht besteed en verslag van gedaan aan de 
vrijwilligers van De Zonnesteen. 
Van alle vergaderingen zijn notulen beschikbaar.  
 
4. Nieuwe huisvesting 
Na het nodige zoekwerk werd geschikte huisvesting gevonden in het Multifunctioneelcentrum 
De Marke in Hattem. In juni 2015 werd de nieuwe accommodatie ingericht en betrokken.      
 
5.  Activiteiten 2015  

Naast de (twee)wekelijkse activiteiten als yoga, schilderen, koor en zwemgroep, zijn er in De 

Zonnesteen activiteiten als een leeskring, (hand)massage en bloemschikken en is er naast de 

al bestaande schrijfsalon een tweede groep gestart.  

Verder is er een maandelijkse bijeenkomst van nabestaanden, een partnergroep en een 

meditatie- en ontspanningsgroep en een kindergroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd 

die in hun gezin te maken krijgen met kanker.   

Van de mogelijkheid tot het voeren van individuele gesprekken met één van de hier toe 

opgeleide coördinatoren is veelvuldig gebruik gemaakt  

Er zijn rond de 1000 bezoeken afgelegd aan De Zonnesteen. 

 

Onze deelname aan de actie ‚Samenloop voor Hoop‘ van het KWF in Heerde mag niet 

onvermeld blijven. Naast veel voldoening leverde deze activiteit een prachtig sponsorbedrag 

op. 

 

6.  Financiën 

De in de oprichtingsakte genoemde inkomstenbronnen zijn nog steeds actueel, t.w. inkomsten 

uit vermogen, uit subsidies,  uit schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen.  

De balans en staat van baten en lasten zijn gepubliceerd op de website.   

 

7.  Toekomst   

Ondersteuning voor ons werk blijft noodzakelijk. Naast meer naamsbekendheid en meer 

bezoekers zijn  vooral subsidiënten en gulle gevers van groot belang om de begroting sluitend 

te houden. Meer en meer zetten wij hierop in en worden positieve resultaten zichtbaar.  

Verder staat een uitbreiding van de kindergroep en een oriëntatie voor het oprichten van een 
jongerengroep op het programma.   


