
  

 

DE NIJE STICHTING 

 

Jaar 
verslag 
2019 

voor ondersteuning en begeleiding voor iedereen  
die met kanker geconfronteerd is (geweest) 
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Januari 2019 

01 januari Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen…  
Om ons goed te kunnen concentreren op belangrijke stappen die in 2019 
genomen moeten worden ten aanzien van een nieuwe locatie, is er besloten 
de maand januari voor publiek gesloten te blijven. Wel zijn wij telefonisch 
en per email bereikbaar. 

Debby en Nicole bezoeken deze maand diverse andere huizen om nieuwe 
ideeën op te doen qua aanbod, activiteiten en indeling.

Januari Actie “Opgeven is geen optie”. 
Op initiatief  van vrijwilligster Janny Friskus doneren vele mensen bedragen 
onder het motto Opgeven is geen optie. Opbrengst € 235,-

07 januari Donatie Bakkerij Nollen n.a.v. oliebollenactie. 
De oliebollenactie van Bakkerij Nollen heeft het fantastische bedrag 
opgeleverd van maar liefst € 10.000,-

24 januari Donatie uit verkoop nalatenschap mw. Kalma € 112,-

29 januari Acties PGH en Thabor parochie 2018. 
Een afvaardiging van de Protestantse Gemeente Hengelo en Thabor 
Parochie brengen een cheque van maar liefst € 3.400,- n.a.v. alle acties die 
zij gezamenlijk hebben gehouden voor De Nije Stichting in 2018.

  

Vincent Nollen, Debby Nijenhuis en 
Marieke Mijnen
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Februari 2019 

Februari Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen, waaronder De Nije Stichting, 
aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers 
een positief  effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF 
uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door 
het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook 
hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door 
het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen 
een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie.  

04 februari Wereldkankerdag en Open Huis. 
Tevens is deze dag de officiële start van het activiteitenjaar 2019 op onze 
nog steeds tijdelijke, locatie aan de Hartstralaan.

13 februari Opbrengst Actie Specsavers Steunt 2018.                                                      
Debby en Nicole nemen een cheque in ontvangst van € 1122,96

26 februari Inloopmiddag stomavereniging.

  



 

Maart 2019

08 maart Slingerbeurs.  
Op de Slingerbeurs worden wederom mooie matches gemaakt. Dit jaar 
onder meer met Timberland voor vele helpende handjes bij verbouwing/
verhuizing naar de nieuwe locatie, Het Goed Hengelo en   
Noaber Bouw.

13 maart Nije Noabers Belmarathon bij de Twentsche Bierbrouwerij. 
In het kader van het 11 jarig bestaan van de Nije Stichting organiseert een 
groep betrokken ondernemers een grote belmarathon, met als doel in 1 dag 
zoveel mogelijk nieuwe Noabers te werven. De Twentsche Bierbrouwerij 
sponsort de locatie en verzorgt heerlijke hapjes en drankjes. De actie wordt 
een enorm succes en levert ruim € 130.000,- op voor de Nije Stichting.

28 maart De Nije Stichting doneert slingers aan de Verjaardagsbox Twente. 
Het eigenlijke doel, delen weggeven van slingers uit het record aan 
ziekenhuizen en instanties waar kinderen komen met kanker, kon helaas 
niet doorgaan i.v.m. veiligheidsvoorschriften binnen deze instanties. Hoe 
mooi is het om dan slingers te schenken aan de Verjaardagsboxen die 
kinderen ondersteunen die onder de armoedegrens leven. 
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Aantal dagdelen per activiteit 
April
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April 2019 

April In verband met Pasen en de meivakantie zijn we op 19 en 26 april gesloten.

18 april Speciale Paaslunch op Witte Donderdag. 
In het kader van Pasen wordt er door Linda, Debby en Nicole een speciaal 
Paasbuffet gecreëerd. Een gast heeft spontaan paaskoekjes gebakken en 
het brood aandeel komt uiteraard van partner Bakkerij Nollen. De animo is 
groot en het wordt een bijzonder gezellige en smakelijke lunch.

18 april Cheque moment Rabo Clubkas Campagne. 
Tijdens de gezellige paaslunch worden we blij verrast door Diane Beuving 
van Rabobank Centraal Twente, met een cheque van € 1149,57.

25 april Stichting EnscheDAY4Quality doneert € 6.000,=
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Mei 2019 

Mei Op 3, 30 en 31 mei is de Nije Stichting gesloten.

Mei Laatste mogelijkheid om kleding in te brengen voor Reshare. 
Helaas stopt het Leger des Heils met het inzamelen van textiel via externe 
organisaties als De Nije Stichting en kunnen zij geen vergoeding hiervoor 
meer geven.

7 en 23 mei Rondleiding. 
Oncologie verpleegkundigen CIVO zorgopleidingen bezoeken De Nije.

17 mei Stuntverkoopmiddag. 
Omdat we ons klaar moeten maken voor de verhuizing worden er extra 
stuntverkoopmiddagen georganiseerd in mei en juni. Hier worden mooie 
Nije artikelen verkocht, maar ook een deel van de inboedel.

18 mei De “haakdames” of  “loterijmeisjes” zoals ze liefdevol bekend zijn, staan 
namens de Nije op de Roombeek in Enschede, opbrengst € 315,20

21 mei Inloopmiddag Stomavereniging.
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Juni 2019 

9 juni Debby Nijenhuis in uitzending Dorothy van RTV Oost.  
Om haar een hart onder de riem te steken is Debby door Janny Friskus 
aangemeld voor een culinaire verrassing. Debby is totaal verrast en nodigt 
Dorothy spontaan uit bij de Nije Stichting.

12 juni Bezoek Dorothy Oosting aan de Nije Stichting.  
In plaats van de culinaire verrassing komt Dorothy met een overheerlijke 
taart, waarvan Debby, de gasten en vrijwilligers genieten.

14 en 26 juni Laatste stuntverkoopmiddagen.

27 juni Afscheidreceptie Cees Anker, Keolis Nederland. 
Voor zijn afscheid van Keolis vraagt Cees Anker zijn gasten i.p.v. cadeaus 
een donatie te doen aan de Nije Stichting. Opbrengst € 6.155,-.
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Juli 2019 

Juli Huis-Loos. 
Na 11 jaar hebben we, met ingang van 1 juli, even geen plek meer om 
mensen met kanker en hun naasten te ontvangen en te ondersteunen. Dit 
voelt ontzettend vervelend en we hopen dat dit ook maar voor een hele 
korte tijd is! Achter de schermen wordt hard gewerkt om een andere locatie 
te vinden voor een deel van de activiteiten. 

Omdat wij nog niet op de nieuwe locatie terecht kunnen blijven wij in de 
maanden juli en augustus gesloten. Wel zijn we natuurlijk tijdens deze 
periode wel telefonisch en per mail bereikbaar.

Juli Oncologische zorgmarkten.  
Ondanks dat we in juli en augustus gesloten zijn, blijven we wel zichtbaar in 
de regio. Zo zijn medewerkers van De Nije Stichting aanwezig op een  
tweetal oncologische zorgmarkten. MST Publieksacademie en Fyon.  
Wij zijn hen zeer dankbaar dat wij deel uit mochten maken van de 
zorgmarkt. 

04 juli Publieksacademie MST Kanker op hoge leeftijd. 
Vrijwilligers van De Nije Stichting zijn aanwezig op de zorgmarkt in het MST.

29 juli Donatie uit verkoop nalatenschap mw. Kalma € 48,50
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Augustus 2019 

Augustus In de vakantieperiode is het zomerrooster van kracht. In die periode zijn  
wij alleen telefonisch en per email bereikbaar.

03 augustus Kunstmarkt Haaksbergen. 
Tanja Lammers en Janny Friskus voor De Nije Stichting op de Kunstmarkt, 
die gehouden wordt in het centrum van Haaksbergen. Zij versieren de 
Ruisschenborg met vlaggetjes en staan er met een kraam met prachtige 
vlaggenlijnen die voortkomen uit de wereldrecordpoging van de Nije 
Stichting. Opbrengst € 522,-

09 augustus N.a.v. zijn 60e verjaardag doneert Han Schuilenborg € 1140,- aan de Nije 
Stichting, wat een genereus gebaar!!

24 augustus De Nije Stichting is het goede doel van Twentsch Polo Event. 
Debby bezoekt dit event samen met vrijwilligster Marianne Pierik. 
Opbrengst € 7.500,- (uitgekeerd in 2020).

24 augustus Vrijwilligers staan op de Braderie in Rijssen, opbrengst € 245,-
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September 2019 

September Wij gaan weer van start! 
Heel blij en dankbaar zij wij dat (een deel van) de activiteiten vanaf         
10 september op onze nieuwe, wederom tijdelijke, locatie, De 
Lansinkveste, kunnen worden hervat.  

06 en 07 september SamenLoop voor Hoop Hengelo 
We kunnen dankbaar terugkijken op een mooie SamenLoop van Hoop 
weekend in het FBK stadion in Hengelo. Naast alle activiteiten die door 
de Nije Stichting worden verzorgd om mensen met kanker en hun 
naasten in de watten te leggen, wordt er natuurlijk ook door het Nije 
Team meegelopen. Een team van maar liefst 26 mensen! 
SamenLoop voor Hoop Hengelo heeft voor een bedrag van  
€ 45.500 voor KWF opgebracht. Een prachtig resultaat voor de 
SamenLoop en daarmee zeker ook voor de Nije Stichting, als lokaal 
subdoel! Daarnaast ontvangen wij ook nog eens geld voor een speciaal 
project. Opbrengst voor De Nije € 9100,-

6 september College van Diakenen Waterschapskerk bestelde vlaggenlijnen € 100,-

21 september Janny en Wilma staan weer met een kraampje op de rommelmarkt op 
Roombeek in Enschede. Opbrengst € 111,-

  



Oktober 2019 

Oktober Wij zijn sinds een paar weken aan de Lansinkesweg gehuisvest. Een aantal 
activiteiten draaien al weer naar tevredenheid. Ondertussen werken we 
hard door aan de komst van de Hoeve en aan leuke activiteiten op locatie in 
Twente.

Oktober Nieuwe Stichting is een feit! 
De stap dichter bij de Hoeve, is gezet door het oprichten van een steun-
stichting, Stichting Vrienden van de Nije Hoeve, waarbinnen de Nije Hoeve 
aangekocht kan worden. Het bestuur komt bij elkaar om de laatste puntjes 
op de i te zetten zodat overgegaan kan worden tot tekenen, om vervolgens 
de koopakte te kunnen laten passeren.

Oktober Met gepaste trots kunnen we 2 nieuwe leden voorstellen die de Raad van 
Advies gaan versterken. De Raad van Advies bestaat uit leden die elk een 
eigen expertise hebben en fungeren als denktank voor de directie. 
Wij heten  Ellen Nauta-Van Moorsel en Eddy van Heel van harte welkom!

10 oktober Oncologie Symposium MST.

10 oktober Nije Ladies Night in samenwerking met Mary Springer Enschede. 
Lotgenotencontact. Beautyzaken en ook een info stand van de Borstkanker 
Vereniging Nederland. 

16 oktober We Care! Mammacare avond bij De Wereld van de Lingerie.

22 oktober Bijeenkomst Rouwverwerking. Onder begeleiding van Jenny Grooters.

26-27 oktober Vrijwilligers mogen met een stand op de Landgoed Twente Fair staan. 
Opbrengst € 870,75

30 oktober Oncologische zorgmarkt Het Kompas Hengelo.

31 oktober Nije MannenSoos. onder begeleiding van dhr. H.  The.
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November 2019 

November Debby genomineerd voor Viva400 Award. 
Damesblad Viva heeft 400 bijzondere vrouwen die uitblinken in hun  
vakgebied genomineerd voor de Viva400 Award. Hoe mooi is dat!  
Debby is genomineerd in de categorie Wereldverbeteraars. 

19 november Inloopmiddag Stomavereniging.

21 november Nije op Locatie Overdinkel. 
Vandaag is de eerste Nije op Locatie in het Trefhuus te Overdinkel. Een 
informatiemiddag speciaal voor inwoners van de gemeente Losser met 
kanker en hun naasten. Namens de Nije Stichting zijn Debby en Nicole 
aanwezig om kennis te maken en te horen waar inwoners uit de gemeente 
Losser, die geconfronteerd zijn met kanker, behoefte aan hebben.

30 november Gratis oliebollen voor organisatie “Voor elk kind een sint”. 
Ieder jaar mag Debby Nijenhuis namens Bakkerij Nollen een organisatie 
verblijden met gratis oliebollen. Uit de vele inzendingen worden uiteindelijk 
twee goede doelen gekozen. 
Op deze dag gaat Debby naar Deventer om de organisatie “Voor elk Kind 
een Sint” te verblijden. Deze organisatie zet zich geheel vrijwillig in voor 
gezinnen die vanwege sociaal economische redenen geen Sinterklaas 
kunnen vieren. Door het schenken van (nieuwe) cadeaus kunnen kinderen 
uit deze gezinnen ook genieten van een fijne Sinterklaas.
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December 2019 

Green Friday Shopping. 
Als tegenhanger voor Black Friday introduceerde  
hergebruikwinkel Het Goed vorig jaar de Green Friday.  
Op deze dag worden een aantal bekende Nederlanders door  
Het Goed uitgenodigd om hun mandje vol goeds te shoppen  
voor een eigen gekozen goed doel. Dit jaar heeft  
Sander Boschker, onze altijd betrokken  
ambassadeur, zijn mandje gevuld voor de Nije Hoeve.  
Wij zijn hem en Het Goed Hengelo dan ook zeer  
erkentelijk. Wat een prachtige actie!

08 december Een fantastische donatie ontvangen n.a.v. het huwelijksjubileum van         
dhr. en mw. Spaansen € 400,-

31 december De aankoop van de hoeve is een feit! Per 1 januari 2020 is de Stichting 
Vrienden van de Nije Hoeve de trotse bezitter van de Nije Hoeve!

December Nije Kerstfair.  
De geplande kerstfair is helaas geannuleerd. Voor het eerst in 12 jaar, en 
dat is even slikken. Gelukkig kan er last minute nog een kraampje 
bemachtigd worden op de kerstmarkt in Losser en ook in Tilligte staan onze 
vrijwilligers weer met veel plezier. Opbrengst € 839,50

December Nieuwe yoga docente voor donderdaggroep. 
M.i.v. januari stopt Francis als yogadocente bij de Nije Stichting.                   
Wij vinden het fijn Renate Boerkamp te mogen voorstellen als onze nieuwe 
yogadocente voor de donderdaggroepen. Hiermee kunnen de lessen in het 
nieuwe jaar dan ook direct weer van start gaan. 

December Bollen van Bakkerij Nollen. 
Met gepaste trots kunnen wij weer melden dat de heerlijke bollen van 
Bakkerij Nollen er weer zijn. Evenals voorgaande twee jaren doneert Nollen  
0,10 cent per verkochte oliebol aan de Nije Stichting. 

  



Het hele jaar zetten vrijwilligers zich in voor De Nije Stichting en worden er spontane acties op 
touw gezet. Teveel om allemaal persoonlijk te benoemen, maar een paar willen wij er toch graag 
uitlichten. Zo organiseert Janny Friskus samen met Wilma Wes, Hilde Lasonder en Hanneke Olthof  
vele verlotingen, maakt Janny van restanten vlaggetjes de prachtigste dekens, haakt Ellen Wissink 
er stevig op los en worden door Tanja Lammers van restanten vlaggetjes prachtige stola’s en 
pannenlappen gemaakt. Alles met 100% opbrengst voor De Nije Stichting.                      

Online verlotingen € 174,-                                                                                        

Online verkoop stola’s en pannenlappen € 266,50                                                          

Lieve dames; heel heel hartelijk dank! 

  



  

Het totaal aantal bezoekers 2019: 1885, dit is een daling van 31% t.o.v. 2018 

  

Bezoekers totalen 2019 
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DE NIJE STICHTING te Hengelo KvK-nummer 08172483

Balans per 31 december 2019 ( in € )

A c t i v a 31.12.2019 31.12.2018

Vaste Activa

Terreininrichting 2 2
Inventaris 9 9

11 11
Vlottende activa

Voorraden reclame- en aktie artikelen 0 0
Debiteuren 3.330 88
Vorderingen en overlopende posten 69.339 1.000

72.669 1.088

Geldmiddelen 162.777 117.713

Totaal activa 235.457 118.812

P a s s i v a 31.12.2019 31.12.2018

Eigen Vermogen
Stand per 1 januari 0 0
resultaat boekjaar 117.677 -19.246
naar te bestemmen fondsen -54.008 19.246
Stand per 31 december 63.669 0

Bestemmingsreserves- en fondsen
Continuïteitsfonds 100.000 112.802
Bestedingsfonds huisvesting 66.810 0

166.810 112.802

Kortlopende schulden
Te betalen kosten 4.978 6.010

Totaal passiva 235.457 118.812



DE NIJE STICHTING te Hengelo KvK-nummer 08172483

Staat van baten en lasten over het jaar 2019 ( in € )

2019 2018

Baten
Donaties, akties en activiteiten 189.713 58.344
Financiële baten en lasten 102 427

189.815 58.771

Lasten
Personeelskosten 66.655 66.196
Huisvestingkosten 3.747 12.561
Verkoopkosten 490 154
Kosten inloophuis -559 -2.523
Kantoorkosten 1.437 897
Algemene kosten 368 72.138 732 78.017

Resultaat voor afschrijvingen 117.677 -19.246
Afschrijving terreininrichting 0 0
Afschrijving inventaris 0 0 0 0

Verschil baten en lasten 117.677 -19.246


