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Samen komen we steeds dichterbij

Voorwoord
In het jaar 2016 is de afdeling Eindhoven gevormd van een collecte-afdeling naar een nieuwe
structuur. Er is er achter de schermen veel gebeurd: er zijn nieuwe bestuursleden aangetreden,
waarmee de afdeling van een collecte-afdeling naar een ‘brede afdeling’ is getransformeerd. Dit
betekent dat er binnen het bestuur diverse rollen zijn die het mogelijk maken om meer te organiseren
dan de collecte alleen.
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe de organisatie/het bestuur van de afdeling Eindhoven georganiseerd
is, wanneer er vergaderd wordt, hoe de communicatie geregeld is en welke activiteiten hebben
plaatsgevonden. Daarnaast wordt ook nog het financiële resultaat belicht.
Doelstellingen die geformuleerd zijn begin 2016
• Reductie van uitgaven (bankkosten en secretariële kosten)
• Mogelijkheden onderzoeken om te komen tot Samenloop in Eindhoven in 2017
• Inrichten van Collecteweb
• Werving gerichter gaan uitzetten
• PR & Communicatie verder doorontwikkelen
• Collecte  zal met 5 tot 10 % dalen
• Inkomstenderving van de collecte zal door andere acties worden opgevangen/uitgebreid
Doelstelling al of niet bereikt?
 Door ‘slimmer’ kosten van bank en secretariaat te bekijken zijn de uitgaven van de afdeling
drastisch gedaald. De totale uitgaven zijn met 3,9 % verminderd.
 Mogelijkheden tot onderzoek van een Samenloop in Eindhoven: doelstelling was om te komen
tot een Samenloop in 2017. Dit is, ondanks inspanningen, niet realistisch gebleken. In
november 2016 zijn gesprekken gestart om realisatie in 2018 tot stand te brengen.
 Inrichten van Collecteweb is beperkt gedaan. In laatste kwartaal van 2016 is met verdere
inrichting begonnen. Binnen het bestuur is hiervoor inmiddels een projectgroep geformeerd.
 Werving is vanuit KWF Amsterdam geregisseerd. Besloten is nu door bestuur om vanaf laatste
kwartaal 2016 het proces van decentrale werving in gang te gaan zetten.
 PR en Communicatie is een belangrijk punt van aandacht geweest. De website
www.kwfeindhoven.nl is ‘live’, er is een nieuwe Facebookpagina actief en er gaan digitale
nieuwsbrieven naar bestuur, districtscoördinatoren, wijkhoofden en collectanten. N.a.v.
activiteiten zijn persberichten gemaakt en ook gepubliceerd.
 Collecte-inkomsten zijn gedaald met 9,96 % ten opzichte van 2015. Inkomstenderving zou,
conform doelstelling, moeten kunnen worden opgevangen door andere inkomsten, zoals Lief en
leed, winkel de Doorstroom en de vele acties. Resultaat is derhalve dat collecte-inkomsten dan
wel gedaald zijn, maar de totaalinkomsten zijn gestegen met 6,02 %. Doelstelling was om in
euro’s gemeten de € 100.000,- minimaal te gaan halen en dit bedrag is tot ons groot genoegen
ook ruimschoots gehaald (€ 105.713,56)

Tot slot
We kijken terug op een bewogen jaar waarin zowel in personele bezetting als in activiteiten veel is
gebeurd, met hard werken en veel enthousiasme. In dit jaarverslag is geprobeerd om aan te geven
wat 2016 allemaal heeft gebracht voor KWF Kankerbestrijding Afdeling Eindhoven.
In een seperaat visie-document 2017 zal worden aangegeven wat de doelstellingen zijn voor komend
jaar en op welke manier we dit willen gaan realiseren.
H.M.J. (Henk) Schipper
Voorzitter Afd. Eindhoven
E: voorzitter@kwfeindhoven.nl
W: www.kwfeindhoven.nl
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Overleg bestuur
Het bestuur vergadert maandelijks. Vaste agendapunten zijn: mededelingen vanuit KWF Amsterdam
(regiocoördinator) en de financiële stand van zaken (penningmeester). Regiocoördinator maakt geen
deel uit van het bestuur van de afdeling maar is (in overleg met voorzitter) aanwezig.
Punten van overleg, naast de vaste punten, zijn onder meer geweest: de collecte, diverse activiteiten
door afdeling ondersteund, werving van vrijwilligers, organisatie/besturen van de afdeling,
doelstellingen formuleren, visie met elkaar helder hebben en delen, collecteweb, organisatie
wijkhoofdenavond, met tevens huldiging jubilarissen van vrijwilligers vanuit de gehele afdeling.
Daarnaast planning en afspraken maken voor deelname aan externe activiteiten (oa door KWF
Amsterdam georganiseerd), waaronder deelname aan regiobijeenkomsten, introductie-bijeenkomsten,
deelname aan instructie Collecteweb, bijeenkomsten ivm Samenloop, etc. Verder staat laatste kwartaal
2016 ook in het teken van onderzoeken van de mogelijkheden voor een Samenloop in een stadsdeel
van Eindhoven in 2018.

Overleg collecteteam
Het collecteteam heeft vergaderd in januari als voorbereiding op de collecte; in mei als finale
afstemming en overleg in oktober waarin evaluatie en leerpunten voor de collecte 2017 centraal
stonden.

Adviescommissie vrijwilligers
Vanaf september 2016 maakt de voorzitter deel uit van de adviescommissie vrijwilligers, die door KWF
Amsterdam in het leven is geroepen. Is tevens vice-voorzitter van deze commissie.
Voorzitter of vice-voorzitter is derhalve ook vertegenwoordigd in de adviesraad.

Communicatie
Communicatie naar de achterban door het bestuur is van evident belang. Met ingang van juni wordt
iedere twee maanden een digitale nieuwsbrief gepubliceerd. Deze wordt verspreid naar de
districtscoördinatoren en wijkhoofden, met de vraag aan de wijkhoofden deze weer door te sturen naar
hun collectanten. Naast de nieuwsbrief staat actuele informatie op de website, waarin ook vragen
gesteld kunnen worden. Adres website: www.kwfeindhoven.nl Verder zorgt de coördinator PR &
Communicatie voor een persbericht na een activiteit (beoordeling bestuur)

Vrijwilligers gehuldigd tijdens wijkhoofdenavond
Op dinsdag 8 maart organiseerde KWF
Eindhoven haar jaarlijkse wijkhoofdenavond,
met daarin uiteraard veel aandacht voor alle
vrijwilligers die een jubileum vierden. Zij
werden – zeer terecht – in het zonnetje
gezet en haalden zelfs het Eindhovens
Dagblad. Alle vrijwilligers nogmaals bedankt
voor de jarenlange inzet!
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Activiteiten in Eindhoven
Lief en Leed: er is een nauw contact tussen de uitvaartorganisaties en KWF Eindhoven. Een
substantieel bedrag wordt ieder jaar op deze wijze gedoneerd. De coördinator binnen het bestuur die
Lief en leed in portefeuille heeft onderhoudt nauw contact en zorgt daarnaast voor een bedankbrief
namens het KWF.
Winkelbusjes: de coördinator binnen het bestuur die dit beheert zorgt dat een team van vrijwilligers
frequent de winkelbusjes ophaalt en hij overlegt de wijze van storting op de rekening van KWF.
Doorstroomwinkel: deze winkel verkrijgt allerlei goederen. Inkoop is voor hen gratis. Bij verkoop kan
aanbieder ‘goed’ doel aangeven, waaronder KWF. 50% van het verkoopbedrag wordt derhalve dan
gedoneerd.
Collecteren bij diverse activiteiten: b.v. bij zwemmarathon van Maarten van der Weijden,
Huiskamerconcert.
Acties: gelden verkregen via andere acties, b.v. de marathon van Eindhoven, o.a. door actiepagina via
de website.

Zwemmarathon Maarten van der Weijden
Van vrijdagavond 8 april tot en met zaterdagochtend 9 april zwom
Maarten van der Weijden een hele marathon in het Pieter van den
Hoogenband zwemstadion. Maarten zwom de afstand van ruim 42
kilometer om geld in te zamelen voor de marathonweken van KWF
Kankerbestrijding. Met zijn actie haalde hij maar liefst € 43.288,44 op!
Ook KWF Eindhoven was aanwezig bij de start van Maartens marathon en
collecteerde ter plekke onder het aanwezige publiek. Dat leverde nog een
extra bedrag van € 466 op.

KWF Eindhoven bij Kiosk Live
Op 10 september werd het muziekevenement Kiosk Live
georganiseerd bij de Stadskiosk in Eindhoven, met onder andere
een optreden van Golden Earring. KWF Eindhoven had toestemming
om aanwezig te zijn en te collecteren. Onze collectanten
positioneerden zich bij de ingang om zoveel mogelijk bezoekers te
kunnen benaderen en wisten het mooie bedrag van € 591,08 op te
halen.

Resultaat collecte KWF Eindhoven
Op 24 september was de afstortdag
voor de collecte van Eindhoven: de
dag waarop alle wijkhoofden naar één
centraal punt kwamen om de
collecteopbrengst van hun wijk(en) te
storten. Het bestuur had dit jaar
gekozen voor een andere opzet dan
voorgaande jaren. De dag verliep heel
goed. Op een paar aandachtspunten
na, denken we dat we deze wijze van
storten in de toekomst kunnen gaan
herhalen.
In het Eindhovens Dagblad van 26
september heeft de collecte-opbrengst
van dit jaar ook uitgebreid aandacht
gekregen.
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Tijdens de afstortdag was er ook tijd voor een praatje
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Collecte
Collecte-inkomsten zijn in 2016 met 9,96 % gedaald t.o.v. 2015. Van € 57.946,63 in 2015 naar
€ 52.172,79 in 2016. Aandachtspunten voor het komende
jaar zijn onder meer de werving van nieuwe vrijwilligers en
gebruik maken van nieuwe technieken, zoals mogelijkheid tot
betalen met pinpas (tevens contactloos betalen).

Marathon Eindhoven: laat je sponsoren voor KWF
Tijdens de Marathon Eindhoven op zondag 9
oktober 2016 konden lopers in actie komen
voor KWF Eindhoven. Ook dit jaar riepen we
iedereen op om zich door familie, vrienden,
collega’s enz te laten sponsoren.
Uiteindelijk leverden alle sponsoracties
tezamen een bedrag van maar liefst € 5.709
op!
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Financieel resultaat
Inkomsten:

Collecte
Collecte bank
Lief en Leed
Winkelbusjes
Evenementen

€
€
€
€

2014
55.446,77
469,00
36.587,65
3.744,84

€
€
€
€

2015
57.946,63

€

1.250,25

€

1.887,40

€

97.498,51

€

99.709,76

34.911,72
4.964,01

Marathon DLL
Swim Cup
Kiosk Live
Acties / Giften
Algemeen
Doorstroom
Totaal Ontvangsten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2016
52.172,79
38.441,67
5.143,53
5.868,82
4.811,47
466,27
591,08
4.086,75
460,00
3.626,75
105.713,56

Uitgaven:

Afdelingskosten
Collecte
Lief en Leed
Werving en
Selectie
PR &
Communicatie
Evenemententeam
Acties
Bankkosten

€
€
€

€
€
€
€

Totaal Uitgaven

€

€

2014
694,44
2.680,36
254,42
-

€
€
€

2015
530,56
2.165,78
504,19

€
€
€

2016
180,64
3.067,63
480,87

€

-

€

51,44

1.465,77

€
€
€
€

81,4
88,00
649,93

€
€
€
€

64,62
69,47
125,06
118,08

5094,99

€

4019,86

€

4157,81

Tenslotte:
In dit jaarverslag is een opsomming gegeven van een teamblauwdruk, de organisatie en
activiteiten van KWF Kankerbestrijding Afdeling Eindhoven.
In het visiedocument 2017 zal op hoofdlijnen worden aangegeven wat in 2017 op de
evenementen-actiekalender staat. Tevens zal hierin de jaarbegroting worden opgenomen.
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