
Wij Allemaal waarborgt voortbestaan met 
steun VSB Fonds

Stichting Wij Allemaal biedt met het inloophuis een ontmoetingsplek voor mensen met kanker 
en whun naasten. Laagdrempelig en gastvrij waar vrijwilligers gemotiveerd en met plezier gasten 
ontvangen. Voor een luisterend oor, ontspannende en creatieve activiteiten, maar waar ook ruimte en 
aandacht is voor rouwverwerking van nabestaanden.

Naast ontmoetingsplek is het ook een plek waar begeleiding en tal van therapieën worden gegeven 
gericht om de lichamelijke en mentale conditie te verbeteren en ondersteunen. Met als doel de kracht en 
weerbaarheid te vergroten en de controle over het leven weer terug te krijgen, in welke vorm of op wel 
niveau dan ook. En, mocht er uitbehandeld zijn, de acceptatie.

• Fysieke begeleiding (bijv. oedeem fysiotherapie)
• Psychosociale begeleiding (bijv. (mannen) praatgroepen)
• Creatieve en ontspannende activiteiten (bijv. schilderworkshop, yoga)
• Inloopspreekuren (bijv. budgetcoach)

• Inloophuisevenementen (bijv. open atelier)

Zie verder ook: wij-allemaal.nl

De toekomst 
Het inloophuis heeft geen eigen inkomsten. Het is daarom vooral belangrijk dat het bestuur beleid voert 
op langere termijn om de continuïteit te waarborgen. Het beleidsplan is de handleiding naar verdere 
bloei, professionalisering en intensievere samenwerking met belangrijke partners. 
De financiële stabiliteit is daarbij een belangrijk onderdeel. Zo is geprobeerd een structurele 
inkomensstroom te genereren, onder andere door het aanvragen en verkrijgen van een jaarlijkse subsidie 
van de gemeente Purmerend en door een behoorlijke uitbreiding van het aantal leden van de Club van 
100. Leden van de Club van 100 betalen dan een aantal jaren een bedrag van 100 (of meer) als gift aan 
Wij Allemaal. Daarnaast ontvangt Wij Allemaal gelden vanuit donaties en acties die door vrijwilligers 
en soms door gasten zelf worden gehouden. Voor wat betreft de kosten wordt ook gestreefd naar 

gelijkmatigheid om niet plotseling voor grote uitgaven te komen staan. 

Over het inloophuis
Het inloophuis is gevestigd in Burg. Kooimanweg 11 en 13. Deze twee onroerende zaken vormen 1 gebouw, 
met ook 1 gezamenlijke entree. Wij Allemaal gebruikte eerst alleen nummer 11.  Door groei van het aantal 
gasten en bezoeken was er behoefte aan uitbreiding van ruimte. Sinds 1 september 2016 huurt Wij 
Allemaal ook nummer 13. Daarbij schenkt de eigenaar voor een periode van 10 jaar de huur weer terug. 
Per augustus 2026 eindigt deze jaarlijkse schenking van ¤12.000. De huur loopt dan door. 



Financiële mogelijkheden
Het bestuur heeft gezocht naar mogelijkheden om deze sprong in kosten in 2026 op te vangen en 
daarmee de continuïteit van het inloophuis te waarborgen. Er is onderzocht of Wij Allemaal het pand kan 
kopen en daarmee de huur voorkomt. Het onderhoud wordt al door Wij Allemaal betaald. Financiering 
bij een bank bleek helaas niet haalbaar. Daarom is gekozen voor een alternatieve financiering naast een 
aanvraag voor een gift bij het VSB Fonds Beemster. Ook worden we enorm geholpen door de eigenaar 
van nummer 13: ondanks het niet meer betalen van huur nadat Wij Allemaal het pand heeft aangeschaft, 
laat hij de schenking tot augustus 2026 doorlopen. Wij Allemaal kan de onroerende zaak nummer 13 
kopen voor hetzelfde bedrag als waarvoor deze in 2016 is gekocht inclusief kosten. Dit voor een bedrag 
van afgerond ¤240.000. Inclusief overdrachtsbelasting en kosten komt dit op ongeveer ¤260.000.

Geweldige steun VSB Fonds Beemster
Er is een aanvraag voor ¤75.000 gedaan bij het VSB Fonds Beemster onder voorwaarde dat Wij 
Allemaal de rest van de aanschaf kan financieren. Het VSB Fonds heeft deze aanvraag onder de 
genoemde voorwaarde geaccepteerd. Zij onderstreept daarmee het grote maatschappelijk belang van 
het inloophuis voor Purmerend en Beemster en het belang van de aanschaf voor de continuïteit van het 
inloophuis.

Uit eigen middelen kan Wij Allemaal zelf ¤40.000 betalen. 

Deelname in certificaten
Het restant van ¤145.000 wil Wij Allemaal financieren via uitgifte van certificaten. Er zijn certificaten van 
¤1.000 en ¤250 Hierop wordt 1% rente betaald. Aflossing op de certificaten wordt gedaan per loting. Tot 
en met 2026 wordt tenminste het bedrag van de schenking van ¤12.000 per jaar gebruikt, daarna wordt 
afgelost uit beschikbare liquide middelen. Dit is verder uitgewerkt in het Reglement certificaten Wij 
Allemaal (zie bijlage). 

Help mee! 
Wilt u helpen met de aanschaf van het pand Burgemeester D. Kooimanweg 13 door Wij Allemaal? 
Vul dan het inschrijfformulier Deelname financiering via certificaten in en mail dit naar 
info@wij-allemaal.nl of rechtstreeks naar de penningmeester Co Boots co@wij-allemaal.nl. 
U kunt ook uw gegevens naar dit e-mailadres sturen. Dan zorgen wij voor verdere invulling van dit 
formulier. U krijgt het vervolgens weer toegestuurd om te ondertekenen. 
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