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Inleiding		
Op	 23	 december	 2013	 is	 op	 initiatief	 van	 onder	 andere	 Stichting	 Mammarosa	 Den	 Haag	 en	 een	
aantal	enthousiaste	vrijwilligers	Stichting	Mammarosa	Rotterdam	Rijnmond	van	start	gegaan.		

In	het	eerste	 jaar	 is	door	het	Bestuur	de	nadruk	gelegd	op	het	mogelijk	maken	van	het	geven	van	
voorlichtingsbijeenkomsten	 in	 diverse	 talen,	 door	 aspirant	 voorlichters	middels	 trainingen	 klaar	 te	
stomen.	 In	 2015	 is	 dit	 uitgebouwd,	 doordat	 de	 voorlichters	 meer	 praktijkervaring	 hebben	
opgebouwd.	Eind	2015	is	gestart	met	training	van	een	9-tal	nieuwe	aspirant	voorlichters.		

Financiering	voor	het	opstarten	van	de	activiteiten	alsmede	voor	de	jaren	2015	en	2016	is	verstrekt	
door	PinkRibbon	via	Stichting	Mammarosa	Den	Haag.		

Activiteiten	in	2015	
Het	 jaar	 2015	 heeft	 voor	 Stichting	Mammarosa	 Rotterdam	 Rijnmond	 in	 het	 teken	 gestaan	 van	 de	
start:		

• In	 2015	 is	 verder	 gegaan	 met	 de	 uitbouw	 van	 de	 activiteiten	 vanuit	 de	 Proeftuin	 in	
Rotterdam.	 Sinds	 september	 2014	 heeft	 Stichting	 Mammarosa	 Rotterdam	 Rijnmond	 een	
eigen	 informatiecentrum	 in	 de	 Proeftuin,	 Persoonsdam	 142	 te	 Rotterdam,	 waar	 elke	
maandag	inloop	mogelijk	is	voor	geïnteresseerden.	Twee	vrijwilligers	zijn	wekelijks	aanwezig	
om	 geïnteresseerden	 te	 informeren	 over	 de	 activiteiten	 van	 Stichting	 Mammarosa	
Rotterdam	Rijnmond.	Marga	Vintges	heeft	hier	een	wervende	en	coördinerende	rol	op	zich	
genomen.		

• De	 in	 2014	 opgeleide	 aspirant	 voorlichters	 hebben	 in	 2015	 13	 voorlichtingsbijeenkomsten	
gegeven	op	diverse	locaties	in	Rotterdam	e.o.	voor	gemiddeld	10-20	vrouwen.	

• Daarnaast	 zijn	 de	 vrijwilligers	 van	 SMRR	 aanwezig	 geweest	 bij	 verschillende	manifestaties	
met	een	stand	gedurende	2015.	

• In	mei	2015	is	het	lotgenotencontact	overgedragen	aan	SMRR	in	het	Vlietlandziekenhuis.		
• In	 Rotterdam	 werd	 gestart	 met	 project	 Sarah	 op	 initiatief	 van	 Academisch	

Borstkankercentrum	 Erasmus	 MC.	 Bij	 de	 kick	 off	 bijeenkomst	 en	 de	 brainstormsessie	 ten	
behoeve	van	voorlichters	was	een	vertegenwoordiging	van	SMRR	aanwezig.	Project	Sarah	is	
een	 initiatief	 om	 de	 opkomst	 bij	 de	 bevolkingsonderzoeken	 in	 de	 regio	 Rotterdam	 te	
verhogen.	Stichting	Mammarosa	Rotterdam	Rijnmond	is	vanaf	het	begin	betrokken	geweest	
bij	de	uitrol	en	ondersteuning	van	dit	project.	

• In	de	loop	van	2015	heeft	de	huisstijl	van	SMRR	ook	een	eigen	gezicht	gekregen	door	middel	
van	een	nieuwe,	eigen	website:	www.mammarosa010.nl.			

• Gedurende	 het	 jaar	 heeft	 Stichting	 Mammarosa	 Rotterdam	 Rijnmond	 met	 stands	
deelgenomen	aan	 informatieve	bijeenkomsten	 in	 ziekenhuizen	 in	de	 regio.	Daarnaast	 is	op	
laagdrempelige	wijze	contact	gezocht	met	de	doelgroep	door	middel	van	een	pilot	met	een	
ontbijtje	voor	vrouwen	uit	de	doelgroep.	

• Eind	 2015	 heeft	 de	 eerste	 bijeenkomst	 voor	 lotgenoten	 plaatsgevonden.	 Dit	 zal	 in	 2016	
worden	uitgebouwd.	Bij	de	eerste	bijeenkomst	waren	7	vrouwen	aanwezig.		

Naamsbekendheid	in	Rotterdam	en	omstreken	
In	de	loop	van	2015	zijn	bestuursleden	en	vrijwilligers	actief	bezig	geweest	om	de	naamsbekendheid	
van	Stichting	Mammarosa	Rotterdam	Rijnmond	te	vergroten	in	het	doelgroepgebied.	Na	de	opening	



		

15/03/2016	jaarverslag	2015.docx	 	 Pagina	4	van	5	
	

van	 de	 Proeftuin	 heeft	 dit	 geleid	 tot	 een	 behoorlijk	 aantal	 aanvragen	 voor	
voorlichtingsbijeenkomsten.		

Via	het	uitdelen	en	toezenden	van	informatieve	flyers	aan	diverse	betrokkenen	/	zorgverleners,	zoals	
huisartsenpraktijken,	 ziekenhuizen,	buurtcentra	bereikt	 Stichting	Mammarosa	Rotterdam	Rijnmond	
inmiddels	een	groot	deel	van	de	Rotterdamse	regio.		

Daarnaast	 hebben	 vrijwilligers	 van	 Stichting	 Mammarosa	 Rotterdam	 Rijnmond	 met	 stands	
deelgenomen	aan	informatiedagen	in	ziekenhuizen	in	de	regio.		

Voorlichtingen,	stands	en	andere	activiteiten	
In	2015	is	gestart	met	een	derde	trainingsgroep.	Deze	groep	zal	in	2016	starten	met	het	geven	van	
voorlichtingen.		

In	2015	heeft	Stichting	Mammarosa	Rotterdam	Rijnmond	met	stands	deelgenomen	aan	
informatiedagen	in	het	Vlietland	ziekenhuis	(maart	2015),	bezoek	van	een	aantal	wethouders	aan	de	
Proeftuin	(maart	2015),	Havenziekenhuis	(oktober	2015),	Ikazia	ziekenhuis	(november	2015).			

Op	6	december	2014	vond	de	opening	van	het	informatiecentrum	de	Proeftuin	in	Rotterdam	plaats.	
Dit	was	tevens	een	mogelijkheid	voor	genodigden	(huisartsen,	ziekenhuizen,	overige	zorgverleners	
en	andere	betrokkenen	en	geïnteresseerden)	om	kennis	te	maken	met	de	mensen	achter	Stichting	
Mammarosa	Rotterdam	Rijnmond	en	informatie	te	krijgen	over	de	activiteiten	die	Stichting	
Mammarosa	Rotterdam	Rijnmond	wil	ontwikkelen	in	de	komende	jaren.		

In	december	2015	heeft	de	eerste	lotgenotenavond	plaatsgevonden.	In	2016	zal	deze	activiteit	
verder	worden	uitgebouwd.			

Financiën	
De	financiering	van	Stichting	Mammarosa	Rotterdam	Rijnmond	is	voor	de	eerste	drie	aanloopjaren	
gefinancierd	via	Stichting	Mammarosa	Den	Haag.	In	verband	hiermee	is	met	Stichting	Mammarosa	
Den	Haag	een	samenwerkingsovereenkomst	gesloten.		

Bestuur		
Samenstelling	bestuur	Stichting	Mammarosa	Rotterdam	Rijnmond	per	31	december	2015:	

• Mila	Cerovečki,	voorzitter	
• Britt	van	den	Brink,	secretaris	/	penningmeester	
• Jet	van	Dam,	lid	
• Ljiljana	Bamburać,	lid	
• Arzu	Tez,	lid	
• Chavi	Martodihardjo,	lid	
• Leo	de	Hoog,	lid	
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Jaarrekening	2015	

	

*)	NB:	in	2015	werd	geen	huur	betaald	het	gebruik	van	de	ruimte	in	de	Proeftuin	op	maandagen	in	
ruil	voor	gratis	voorlichting.		

Financieel	overzicht	 2015

€	 €
saldo	ABN	AMRO	 01-01-15 €	20.618,73
betaalde	crediteuren	2014 07-01-15 €	1.840,80
te	betalen	huurkosten	2014 €	400,00
EIGEN	VERMOGEN	 01-01-15 €	18.777,93

INKOMSTEN	 PinkRibbon €	0,00 	 PinkRibbon €	24.264,00
iPads	donatie	Performation €	930,00
Overige	donaties	 €	0,00 Overige	donaties €	100,00

Totaal	inkomsten	 €	930,00 €	24.364,00

KOSTEN	 Algemene	kosten	 Algemene	kosten
Oprichting	SMRR	 €	390,05

Bankkosten	 €	172,65 Bankkosten	 €	142,95
Kosten	Bestuur	 €	42,50 Kosten	Bestuur	 €	27,45

€	215,15 €	560,45
Kantoorkosten	 Kantoorkosten
diverse	kantoorkosten €	133,58 Algemeen	 €	427,24
	vergoeding	vrijw.	 €	939,84 Porto	 €	446,34
Huur €	10,00 Huur €	400,00
website €	91,04 Vergoeding	vrijw.	kantoor	 €	184,42
Telefoonkosten	 €	40,00 Telefoonkosten	 €	10,00

€	1.214,46 €	1.468,00
PR	en	voorlichting PR
voorlichting €	355,56 Opening	06-12 €	622,00
ontbijt €	100,00 Reklame	materiaal	 €	1.168,29
stand €	13,50 €	1.790,29

€	469,06
Trainingskosten	 Trainingskosten
Materiaal	 €	394,80 Materiaal	 €	998,71
trainingskosten	 €	1.193,40 Trainers	 €	1.168,62

€	1.588,20 €	2.167,33
Totaal	kosten	 €	3.486,87 €	5.986,07

EIGEN	VERMOGEN	 31-12-15 €	16.221,06 31-12-14 €	18.377,93

Saldo	ABN	AMRO	 31-12-15 €	16.521,26 Saldo	ABN	AMRO	 31-12-14 €	20.618,73
iPads €	930,00
Crediteuren	 -€	36,80 Crediteuren	 -€	2.240,80
Nog	te	ontvangen	facturen trainers	2015 -€	1.193,40

€	16.221,06 €	18.377,93

financieel	overzicht	2014


