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Inleiding
Stichting Op Den Alpe Rijen steunt mensen met kanker. Wij kunnen de ziekte niet
veranderen maar het leven wel draaglijker maken. Hoe fijn is het om voor even het
ziek zijn te kunnen vergeten, er niet over te moeten praten of aan denken.
Samen met een groep vrijwilligers realiseert Stichting Op Den Alpe Rijen persoonlijke
initiatieven dicht bij huis.
De focus ligt op het organiseren van verwendagen zowel individueel als in groepen,
het steunen bij het aanschaffen van pruiken en andere hulpmiddelen en het vervullen
van (laatste) wensen. De stichting bekijkt individueel andere vormen van hulp en
steun voor mensen met kanker.
De meeste van deze activiteiten zijn gratis voor de deelnemers hetgeen inhoud dat
er een fondsen werving in de stichting aanwezig is. De inkomens worden
gerealiseerd door sponsoren, donateurs, geldwervingsacties zoals hulp bij
festiviteiten, jaarmarkten, kerstmarkten en wafelverkoop. Wanneer zich andere
mogelijkheden voordoen spelen we daar adequaat op in.
De stichting zoekt en vind actief aansluiting bij gelijkgestemde stichtingen in de regio,
heeft contact met inloophuizen en is verbonden met meerdere locale initiatieven.
In de toekomst willen we een nog breder deel van de locale gemeenschap bereiken,
de toegang tot onze stichting zo laagdrempelig mogelijk maken. Hiervoor zijn
inmiddels initiatieven ontplooit op scholen en instellingen.
Ook wordt er mogelijkheden onderzocht om de financiële positie te versterken om
deze verwachtte groei te kunnen bekostigen.
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Missie
Onze missie is om lokaal, in en rond Rijen (Gemeente Gilze en Rijen) mensen met
kanker actief en passief te benaderen en hun te informeren over Stichting Op Den
Alpe Rijen.
We geven hierdoor deze mensen een mogelijkheid om zich buiten hun eigen
kring(etje) actief te laten verwennen, een (laatste) wens uitgevoerd zien worden en
waar nodig financieel te ondersteunen bij de aanschaf van een haarstuk.
Wij vinden dat wij als gezonde mensen mogelijkheden hebben om daadwerkelijk te
helpen en in een sfeer van samenhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid tot
een betere verwerking van de ziekte en bijkomende omstandigheden te kunnen
komen.
Wij hebben de ambitie om onze werkzaamheden te intensiveren.

Visie
Onze visie is dat, door intensivering van deze ziekte, in onze omgeving de omgang
met kanker een onderdeel wordt van het dagelijkse leven.
Wij hopen dan met de stichting op een zo breed mogelijk terrein het leven met
kanker zo draaglijk mogelijk te maken.
In de toekomst willen we een nog breder deel van de locale gemeenschap bereiken,
de toegang tot onze stichting zo laagdrempelig mogelijk maken.
Het opzetten van een club van honderd

Naamsbekendheid







Er wordt regelmatig voor of na een activiteit een nieuwsbrief uitgebracht.
We zijn zeer actief op sociale media, Facebook, Twitter, LinkedIn
Er zijn wensbomen voor festiviteiten, scholen en inloophuizen.
Er wordt zeer regelmatig gepubliceerd in dag en weekbladen
We hebben zowel een stichtingsflyer als activiteitenflyers, banners en een
promotiefilmpje
Tijdens activiteiten dragen we herkenbare kleding, met stichting- en
sponsornamen

Gerealiseerde activiteiten voor deelnemers
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Ondersteunen bij de aanschaf van een haarwerk ( ca. 12 per jaar )
Jaarlijkse verwendag met oldtimer-rit. ( 28 deelnemers )
Verwenavonden en of middagen voor kleine groepen en individuen.
Vervullen van wensen (volwassen + kinderen) , nu 3 á 4 per jaar naar 6 á 8

per jaar.

Gerealiseerde Fondsen werving







Wafel verkoop door “Harrie’s wafels” op de jaar- en kerstmarkt.
In het voorjaar de jaarlijkse mbt MTBtocht Cross for the Crocus.
Sponsor event Shoeby Rijen
AH zetjes actie
Donateurs
Sponsoren

Organisatie
Stichting Op Den Alpe Rijen
p/a Willem Alexanderhof 15
5121 XR Rijen
KvK-nummer
56617445
RSIN-Nummer
852218084
web
www.opdenalperijen.nl
email
info@opdenalperijen.nl
Stichting Op Den Alpe Rijen is een non-profit organisatie. Het bestuur en vrijwilligers
krijgen geen vergoedingen voor uitgevoerde werkzaamheden. Op deze manier
vloeien alle inkomsten terug in het realiseren van onze doelstellingen.

Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Publieke relaties
Activiteiten- en vrijwilligerscoördinator
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dhr. Fred Polling
dhr. René Molenschot
vacant
mevr. Jolanda Valkenburg
dhr. Henk Friederichs

