
 

 
 

Er zijn 10 wandelingen in Zuid Limburg georganiseerd, minimaal 9 deelnemers en maximaal 

34 deelnemers (mede dankzij de barbecue) 

Er zijn 11 wandelingen in Midden Limburg georganiseerd, minimaal 4 deelnemers en 

maximaal 14 deelnemers. 

 

Deelname aan de adoptie van een patientenvereniging door Huis voor de Zorg. 

 

18-01-16  

Opnames voor de televisie met Katja Schuurman voor het programma Katja’s bodyscan. 

 

02-03-16 

Gesprekken met studenten patientencontactdag Hoge School Zuyd Heerlen. 

 

31-03-16 

Lezing vrouwenvereniging Sint Joost. 

27 deelnemers, 19 evaluatieformulieren, waardering 7,9 

 

07-06-16 

Themabijeenkomst angst en seksualiteit Heerlen. 8 evaluatieformulieren, waardering 7,3 

 

08-06-16 

Stand themabijeenkomst Mondriaan Een wegwijzer voor jou Heerlen. 

 

14-06-16 

Themabijeenkomst Bang voor het ziekenhuis Maastricht. 5 deelnemers, waardering 7,25 

 

15-09-16 

Angst en kanker Sittard. 60 deelnemers, evaluatieformulieren vergeten. 

 

29-09-16 

Deelname symposium Huis voor de zorg Maastricht. 

 

07-10-16 

Themabijeenkomst Bang voor het ziekenhuis Maastricht. 11 deelnemers, 9 

evaluatieformulieren, waardering 8,6 

 

15-10-16 

Stand gezondheidsbeurs MECC Maastricht. 

 

05-11-16 

Stand Parkstad Zorgbeurs Kerkrade. 

 

10-11-16 

Stichting Omgaan met Angst 
Postbus 88, 6200 AB  Maastricht 



Stand themabijeenkomst Mondriaan Een wegwijzer voor jou Maastricht. 
 
 
De statistieken van de afgelopen jaren hebben ertoe bijgedragen dat wij in 2016 
besloten hebben zelf geen avonden meer te organiseren in december. Ook de 
maanden januari, juli en augustus lenen zich niet goed voor de info-avonden. In deze 
maanden worden de avonden zeer slecht bezocht; de avonden op verzoek zullen 
indien in januari of december gepland wel doorgang vinden omdat daarvoor de 
financiering komt vanuit andere bronnen (vaak zijn de kosten voor rekening van de 
uitnodigende instantie). 
 
Bij aanvang van de avonden wordt door ons altijd verzocht de evaluatieformulieren in 
te vullen, de eerste vraag verzoekt de invuller de eerste drie cijfers van de postcode 
in te vullen in verband met het vergaren van statistische gegevens ten behoeve van 
de subsidieverstrekkers. Hoewel de formulieren onvoldoende ingevuld worden, vormt 
het opgeven van de postcode het grootste struikelblok: men wil graag anoniem 
blijven. De participatie ligt nog altijd minimaal 30 procent hoger dan het aantal 
ingevulde en ingeleverde evaluatieformulieren. 
 
In 2016 heeft de Stichting wederom haar medewerking verleent aan een aantal 
projecten binnen het onderwijsprogramma van de universiteit: “adoptie van een 
patiëntenorganisatie” in september/oktober (tweedejaars studenten) welke met een 
bevredigend resultaat voor zowel de Stichting als ook voor de studenten konden 
worden afgesloten. Daarnaast bleven c.q. blijven vrijwilligers van de stichting nog 
altijd actief bij bijvoorbeeld de opleiding tot huisarts etc. De samenwerking met onder 
andere PsyQ werd ook dit jaar tot tevredenheid gecontinueerd.  

• Zoals elk jaar moest een weloverwogen keuze gemaakt worden om gehoor te 
geven c.q. deel te nemen aan uitnodigingen van overkoepelende organisaties 
en symposia door het hele land, De netwerkbijeenkomsten op provinciaal 
niveau (Huis van de Zorg) behouden onze hoogste prioriteit.  

 
De financiële verantwoording over 2016 ziet er als volgt uit: 
 
   BATEN     LASTEN 

Saldo 1-1-2016 Kas/Bank 346,25  Vergoeding vrijwilligers 1023,00 

Subsidie 2016  7857,98  Materiele kosten (verzekering) 255,38 

Donaties    125,00  Vergaderingen  345,35 

Creditrente  33,78  Website   642,25 

    Kantoorkosten  717,45 

     Promotiemateriaal  635,99 

     Thema/infoavonden/sprekers 1126,32 

     Wandelingen  897,35 

     Advertentiekosten  772,00 

     Diversen   915,76 

     Lotgenoten/Partnercontactgroepen 295,16 

     Saldo 31-12-2016 Kas/Bank 737,00 

         

   8363,01     8363,01 

         

     

      

        



 


