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verslag 
 2018 

voor ondersteuning en begeleiding van iedereen  
die met kanker geconfronteerd is (geweest) 

 

 



  
 

Januari 2018 

 

01 januari Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen…  
Door vochtproblemen hebben we in december per direct het mooie pand 
aan de Beursstraat moeten verlaten. Gelukkig hebben we een nieuw 
tijdelijk onderkomen gevonden aan de Hartstralaan, met zicht op de 
beoogde Nije Hoeve… 
Door de verhuizing en het opstarten hebben we helaas nog niet het 
volledige programma kunnen draaien. 

03 januari Donatie Mosman Installatie Techniek. 
Kerstattentie € 1.000,-. 

25 januari Verkoop diverse spullen Nije Huis. 
Als gevolg van de verhuizing, hebben we nog allerlei leuke spullen in de 
verkoop. De opbrengst gaat uiteraard naar de Nije Stichting. 
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Februari 2018 

 

02 februari Open Huis in verband met Wereldkankerdag. 
Tevens is deze dag de officiële start op onze nieuwe, tijdelijke, locatie aan 
de Hartstralaan.  
Ook hebben we een cheque van Nollen t.w.v. € 11.000,- in ontvangst mogen 
nemen. 

08 februari Bijeenkomst rouwverwerking. 
Onder begeleiding van Jenny Grooters. 

20 februari Inloopmiddag stomavereniging. 
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Maart 2018
 

09 maart Slingerbeurs.  
Op de Slingerbeurs worden mooie matches gemaakt met o.a. notaris  
Mr. Ilone Huiskes en Club Merlijn. 

13 maart 10 jarig bestaan Nije Stichting. 
Het plan was om op 13 maart het wereldrecord langst gehaakte vlaggenlijn, 
tegelijk met het 10-jarig bestaan van De Nije Stichting, te verbreken.  
Helaas moesten wij, door ziekte van Debby, het ophangen van de vlaggetjes 
verplaatsen.  

17 maart Viooltjesmarkt bij de Thaborkerk in Hengelo. 
De Protestantse Gemeente Hengelo en Thabor Parochie organiseren het 
hele jaar door acties voor De Nije Stichting.  

27 maart Start Nije Wandelgroep. 
Samen wandelen in de aanloop naar de Samenloop voor Hoop op   
16 en 17 juni a.s. of gewoon om lekker te bewegen. Onder leiding  wordt er  
iedere dinsdag om 09.30 uur vanuit De Nije Stichting gestart. Een korte 
route van maximaal een uurtje. Naar gelang de belangstelling en conditie 
van de deelnemers kan de route worden uitgebreid.  
Na afloop is er tijd voor koffie en thee. 
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April 2018 
 

april Boek Ellen Wissink, Ik ben er nog. 
Bij elk verkocht boek gaat er € 5,-  naar de Nije Stichting. 
In dit boek lees je hoeveel impact de diagnose borstkanker op haar en haar 
naasten heeft (gehad). Hierin geeft Ellen ook tips en andere praktische 
informatie. Op de website van De Nije Stichting is een actiepagina 
aangemaakt 

26 april Bijeenkomst Rouwverwerking. Onder begeleiding van Jenny Grooters. 
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Ik behoor (gelukkig) niet tot de doelgroep  
maar ben "aangehaakt" met de vlaggetjesactie.  

Ik heb ontzettend veel bewondering voor het werk  
dat Debby, Nicole en alle anderen verzetten voor 

mensen die een steuntje in de rug zo erg hard nodig 
hebben. Geweldig... ga zo door met z'n allen!!” 

“ 



  
 

Mei 2018 
 

mei Op 4, 10 en 11 mei was de Nije Stichting gesloten. 

9 en 15 mei Rondleiding. 
Oncologie verpleegkundigen CIVO zorgopleidingen. 

1 t/m 21 mei Rabobank Clubkas Campagne. 
Als klant van de Rabobank mag men 2 stemmen weggeven aan een  
favoriet doel. De Nije Stichting heeft deze stemmen heel hard nodig  
om de Hoeve te kunnen realiseren. Zie juni. 

22 mei Inloopmiddag Stomavereniging. 
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Wat een goed initiatief is dit 
geweest om dit huis op poten te 

zetten. En wat een sfeer hangt er, 
dit verdient een pluim. 

 

“ 



  
 

Juni 2018 
 

juni Noaber - Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding. 
Mieke bestaat met haar uitvaartbegeleiding 5 jaar. Ter ere van dit 
jubileum heeft zij besloten om Noaber van de Nije Stichting te worden.  
Wij zijn haar dan ook zeer dankbaar als Noaber te mogen verwelkomen. 

05 juni MST Zorgmarkt. 

06 juni Finale avond Rabo Clubkas Campagne. Opbrengst € 945,88. 

07 juni Werkbezoek. 
Debby en Nicole op werkbezoek naar Spaarne Gasthuis. 

07 juni Pubquiz MST Benefiet. 

17 juni Twentse Vrouwenloop. 
Op het terrein van de Universiteit Twente vond de Twentse Vrouwenloop 
plaats. Van iedere inschrijving kwam een deel ten goede aan De Nije 
Stichting. Wij waren aanwezig met een info stand en om de medailles uit  
te delen. De Nije Stichting mocht een cheque van maar liefst € 900,- in 
ontvangst nemen. 

19 juni Modeshow voor (ex)borstkankerpatiënten. 

22 en 23 juni Samenloop voor Hoop Oldenzaal. 
Ook de Nije Stichting heeft deze prachtige 24 uur  
met een aantal Nije kanjers gelopen.  
Oldenzaal en ver daarbuiten liep samen voor hoop  
en stond stil bij kanker. 

26 juni Steekproef Wereldrecord. 
Door notaris Mr. Ilone Huiskes 
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Juli 2018 
 

02 juli Radio Twente FM. 
Debby is te horen op radio Twente FM over het wereldrecord. 

07 juli Benefietstocht 2018. 
Het jaar 2018 is De Nije Stichting het goede doel van Stichting MST 
Benefiet. Zij organiseert samen met de Rabobank een wielertocht om zo 
samen geld op te halen voor de Nije Stichting. Onderdeel van acties het 
hele jaar door. 

08 juli 

 

 

Wereld Record langst gehaakte Vlaggenlijn.  
Wat begon als een wild idee waarvan velen dachten dat  

we dat toch niet zouden halen, werd uiteindelijk  
11.970 meter! Onder toeziend oog van notaris  

Mr. Ilone Huiskes, Mr. Thijs Geerdink en grondmeter  
Alex Grondman. Een jaar lang vlaggetjes haken,  
innemen, sorteren, naaien en tellen. En wat een  

tegenslagen hebben we te verwerken gehad.  
Een week lang hebben we met het vaste   

vlaggetjes team de slingers opgehangen. We did it…!  
Huisman Producties heeft hiervan een compilatie en  

FrankWes.nl fotografie een album gemaakt. 
Dagverkoop € 764,30.  

08 juli Stichting Jong Ondernemen Erasmus Almelo doneert helft van de winst: 
totaal € 253,70. 

25 juli Onderdelenhuis Plentyparts Hengelo. 
Dit jaar zijn wij gekozen tot hun jaarlijkse goede doel. Er kunnen punten 
gedoneerd  worden. Cartridges of Nespresso capsules ingeleverd worden,  

maar ook kunnen er voor een gereduceerd bedrag producten rechtstreeks  

voor De Nije Stichting gekocht worden. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! 
Opbrengst: printer, inktcartridges en pakken papier. 

25 juli Joke Dijkstra-Zaanen neemt afscheid als Raad van Toezicht lid. 
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Augustus 2018 
 

Augustus In de vakantieperiode is het zomerrooster van kracht. In die periode zijn  
wij alleen op woensdag en donderdag geopend. 

Augustus MST Benefiet. 
Alweer een super actie van de MST Benefiet commissie. Bij een online 
bestelling van bioscoopbonnen gaat er per bon € 1,50 naar het goede doel! 
Deze actie loopt tot en met november.  

Augustus Braderie Rijssen. 
De haakdames staan iedere donderdag op de braderie in Rijssen.                  
Totaal opbrengst € 536,62. 

Augustus Webshop. 
Deze maand gaat onze webshop online. Er is bijvoorbeeld een uniek stuk      
slinger van het wereldrecord, per meter te koop, evenals luxe lijnen op kleur      
of thema. Ook kunnen er via de webshop dekens, kussens en tasjes met     
Bianca Leusink print besteld worden. 
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September 2018 
 

01 september Brueghliaans Festijn Losser.  

De haakdames zijn weer present. Opbrengst verkoop € 89,50 

09 september Menzis Singelloop Enschede. 
Van iedere inschrijving via MST Benefiet gaat 
een deel naar de Nije Stichting.  
Op deze dag zijn Debby en Joke aanwezig  
met een informatie- en verkoopstand om  
wereldrecord slingers en Bianca Leusink tasjes 
te verkopen. Opbrengst verkoop € 49,50. 

22 september Herfstmarkt Thaborkerk. 
Op deze markt zijn onder meer herfststukken en prachtige grote 
bolchrysanten te koop. Opbrengst contante verkoop € 70,00. Deze komt 
natuurlijk ten goede aan de Nije Stichting. 

22 september Uitdaag Enschede. 
En weer zijn onze haakdames aanwezig. Opbrengst verkoop € 74,38. 

 
20, 21 en 22 
september 

 

Lambertuskermis Oliebollenactie. 
De oliebollen van Nollen! Tijdens de kermis  

gaat er van elke verkochte oliebol € 0,10  
naar de Nije Stichting. Zie december.  

Jaaractie. 

 

27 september Nije Mannensoos.  
Lotgenotencontact voor en door mannen. Onder leiding van de heren  
Thé en Cornel een “huiskamer” vol met mannen. 

27 september Dag van de reflexologie. 
Heby Telkamp geeft deze dag uitleg over reflexZone theraphie. 
Ook kan men dit zelf ervaren door middel van een mini-behandeling  
van een half uur. 
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Oktober 2018 
 

03 oktober 

 

 

Wijnproeverij.  
Stichting MST Benefit organiseert deze keer in samenwerking met  
MeDoc en de Rabobank een wijnproeverij. Jaaractie. 

06 oktober Regionale infodag melanoom bij Van der Valk Hengelo. 

12 oktober Nije Vrijwilligersmiddag.  
Een heerlijke lunch bij Club Merlijn.  
Een leuke gelegenheid voor “oude en nieuwe” vrijwilligers                                 
om in ongedwongen sfeer nader kennis te maken.  

De lunch wordt door Club Merlijn aangeboden n.a.v. een                
slingermatch op de Slingerbeurs 2018. 

13 oktober Donatie. 
Een ondernemer die hoort dat de Nije Stichting het financieel lastig heeft, 
heeft spontaan een bedrag overgemaakt. Donatie € 5.000,- 

15 oktober Mini borstkanker symposium MST. 

16 oktober Bijeenkomst Netwerken Palliatieve Zorg.  
Informatiemiddag over De Nije Stichting voor verpleegkundigen, 
verzorgenden en/of vrijwilligers werkzaam binnen de Netwerken Palliatieve 
Zorg Twente. 

18 oktober Bijeenkomst Rouwverwerking. Onder begeleiding van Jenny Grooters. 

14 t/m 20 oktober Collecteweek. 
Deze week was in Enschede de collecteweek voor de Nije Stichting. 
Wij zijn de vrijwilligers van MST Benefiet dan ook zeer dankbaar dat zij zich 
zo inzetten voor onze Stichting! Opbrengst € 0,00. 

27 en 28 oktober 
 

Landgoed Twente Fair. 

We zijn met de Nije Stichting aanwezig op Landgoed Twente Fair, waar 
we van de organisatie een mooie plek hebben gekregen om mooie 
spullen te verkopen. Opbrengst € 359,50. 

30 oktober Borstkanker thema middag. 
Een aantal keren per jaar organiseert De Nije Stichting  

een bijeenkomst voor dames én heren met borstkanker. 
Iedere keer is er een ander thema. Deze keer is  

het thema: Balans, voeding en beweging na de operatie. 
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November 2018 
 

02 november Open Huis. 
Gezellig samen haken onder het genot van koffie/thee.   
Verkoop van spulletjes, maar ook het bekijken van mooie vlaggenlijnen. 
Tijdens het Open Huis hebben we nog veel mooie spullen weten te 
verkopen. Opbrengst € 200,00. 

06 november Workshop breiboezems breien. 
Sinds een paar jaar is De Nije Stichting uitgiftepunt voor breiboezems.  
Stichting BreiBoezem heeft als doel vrouwen die getroffen zijn door  
borstkanker (of gendrager zijn) en een borstamputatie hebben ondergaan, 
GRATIS te voorzien van gebreide borstprothese(s). Deze breien we ook  
zelf bij De Nije Stichting. Vandaag organiseren we een workshop om nieuwe 
breisters te enthousiasmeren. 

08 november Hilarische bingo.  
Een hilarische middag met prachtige prijzen. Opbrengst € 80,00. 

11 november Stichting Jong Ondernemen Erasmus Almelo doneert € 72,63. 

13 november Mantelzorgersmiddag. 
Op deze middag laten wij de mantelzorgers zien wat wij voor hun kunnen 
betekenen. Zij zijn van harte welkom bij onze ondersteunende en 
ontspannende activiteiten. Even een moment voor henzelf voor ontspanning 
en rust… 

20 november Inloopmiddag Stomavereniging. 

23 november MST Benefiet Diner. 
De afsluiting van het MST Benefiet jaar met benefietdiner en veiling.   
Het was een prachtige feestelijke avond in Great Gatsby stijl, met heerlijk 
eten, muziek en natuurlijk de veiling.  
MST Benefietcommissie en iedereen die op welke manier ook heeft 
bijgedragen aan deze geweldige donatie bijzonder hartelijk dank! 
Eerder werd gecommuniceerd € 22.313,17. Het bedrag viel uiteindelijk 
lager uit door onvoorziene kosten. 
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Lieve dames en  
Debby in het bijzonder... 

diepe buiging en veel respect 
voor jullie inzet…  
ga zo door toppers 

“ 



  
 

December 2018 
 

04 december BreiBoezem ochtend. 
De borstprotheses van BreiBoezem worden gebreid door vrijwilligsters, de 
Boezemvrienden. 1x in de maand komen de breisters op dinsdagochtend bij 
De Nije Stichting bijeen om de pakketjes die klaar zijn af te geven en nieuwe 
bestellingen mee te nemen. 

07 december Nije Kerstfair. 
De Nije verdieping wordt sfeervol ingericht; er wordt een heuse kerstmarkt 
gecreëerd met glühwein, warme chocolademelk en heerlijke oliebollen van 
Nollen. Natuurlijk niet te vergeten een kerstverloting met prachtige prijzen. 
Veel bezoekers, veel vrijwilligers en een ongedwongen, gezellige sfeer.  
zie je maar weer: het zijn niet de spullen die de sfeer maken, maar de 
gasten en vrijwilligers en daar zijn wij bijzonder dankbaar voor. 
Opbrengst € 1.041,60. 

11 december Adventsviering Pancratius kerk te Haaksbergen. 
De collecte komt geheel ten goede voor de Nije Stichting. Bijzondere en 
inspirerende verhalen en zang. Opbrengst € 255,66 waarvoor onze dank. 

14 december Kerstfair Roombeek. Opbrengst verkoop € 193,50. 

15 december Thabor Adventsmarkt. 
Op de kerstmarkt zijn onder meer prachtige kerststukken, kerst- en 
pindakransen en emmertjes snert te koop. Ook zijn wij met een Nije 
informatie- en verkoopstand aanwezig. De gehele opbrengst komt ten 
goede aan de Nije Stichting. Opbrengst € 175,-. 

17 t/m 19 december Kerstmarkt personeel @MST. 
Personeel van het MST bezochten de feestelijke Kerstmarkt MST.  
Medewerkers konden met het gekregen bonnenboekje hun  
kerstgeschenk zelf uitzoeken bij een marktkraam  
naar keuze. Opbrengst € 914,-. 

18 december Bijeenkomst Rouwverwerking.  
Onder begeleiding van Jenny Grooters. 

20 december Artikel @Tubantia.nl 
Deur voor verhuizing staat nog op een kier voor Nije Stichting in Hengelo. 
Nog steeds vertrouwen in de realisatie van de gedroomde verhuizing naar  
de beoogde Nije Hoeve.  

21 december Totaalopbrengst acties PGH en Thabor: € 3.400,-. 

22 december Kerstmarkt Tilligte. Opbrengst verkoop € 344,-. 
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Totaal aantal bezoekers De Nije Stichting 
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DE NIJE STICHTING te Hengelo KvK-nummer 08172483

Balans per 31 december 2018 ( in € )

A c t i v a 31.12.2018 31.12.2017

Vaste Activa

Terreininrichting 2 2
Inventaris 9 9

11 11
Vlottende activa

Voorraden reclame- en aktie artikelen 0 0
Debiteuren 88 399
Vorderingen 1.000 399

1.088 798

Geldmiddelen 117.713 136.940

Totaal activa 118.812 137.749

P a s s i v a 31.12.2018 31.12.2017

Eigen Vermogen
Stand per 1 januari 0 0
resultaat boekjaar -19.246 -66.418
naar te bestemmen fondsen 19.246 66.418
Stand per 31 december 0 0

Bestemmingsreserves- en fondsen
Continuïteitsfonds 112.802 132.048
Bestedingsfonds 0 0

112.802 132.048

Kortlopende schulden
Te betalen kosten 6.010 5.701

Totaal passiva 118.812 137.749

De Nije Stichting publicatierapport 2018 d.d. 23 augustus 2019.xlsx



DE NIJE STICHTING te Hengelo KvK-nummer 08172483

Staat van baten en lasten over het jaar 2018 ( in € )

2018 2017

Baten
Donaties, akties en activiteiten 58.344 54.123
Financiële baten en lasten 427 647

58.771 54.770

Lasten
Personeelskosten 66.196 69.550
Huisvestingkosten 12.561 46.055
Verkoopkosten 154 3.267
Kosten inloophuis -2.523 -1.190
Kantoorkosten 897 2.055
Algemene kosten 732 78.017 1.031 120.768

Resultaat voor afschrijvingen -19.246 -65.998
Afschrijving terreininrichting 0 304
Afschrijving inventaris 0 0 116 420

Verschil baten en lasten -19.246 -66.418

De Nije Stichting publicatierapport 2018 d.d. 23 augustus 2019.xlsx


