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Inleiding 
 
Het leven met kanker is al zwaar genoeg. Stichting Op Den Alpe Rijen steunt mensen met kanker en 
degene die voor hen zorgen.  
 
Samen met vrijwilligers en lokale ondernemers realiseert Stichting Op Den Alpe Rijen persoonlijke 
initiatieven en activiteiten dicht bij huis. Hierbij willen we de toegang zo laagdrempelig mogelijk 
houden. 
 
De initiatieven en activiteiten zijn gratis voor de deelnemers hetgeen inhoud dat er een 
fondsenwerving binnen de stichting aanwezig is. De inkomens worden gerealiseerd door sponsoren, 
donateurs, fondsenwervingsacties. 
 
De stichting zoekt en vind actief aansluiting bij gelijkgestemde stichtingen/doelen in de regio/of 
daarbuiten, heeft contact met inloophuizen, overkoepelende organisatie IPSO en familiehuis Daniël 
den Hoed.  
 

Missie 

Het leven met kanker is al zwaar genoeg. Stichting Op Den Alpe Rijen steunt mensen met kanker in 

de Gemeente Gilze en Rijen, omliggende dorpen en gemeenten (ABG Gemeenten, Dongen en 

Oosterhout). Wij kunnen de ziekte niet veranderen maar het leven wel iets draaglijker maken, al is 

het maar voor dat ene moment of die ene dag. Wanneer je te maken krijgt met kanker is het fijn om 

voor even het ziek zijn te kunnen vergeten en er niet over te hoeven praten. Gewoon een onbezorgd 

moment, waarbij er nu eens voor jou èn jouw naasten wordt gezorgd. Dat is waar wij voor staan! 

 
De stichting bekijkt ook noodzakelijke vormen van hulp op individuele basis voor mensen die geraakt 
zijn door kanker. 

Wij vinden dat wij de mogelijkheden hebben om lokaal en regionaal mensen met kanker actief en 

passief te benaderen, hen te informeren, te steunen en te helpen waar het kan.      In een sfeer van 

saamhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid trachten wij bij te dragen tot een betere 

verwerking van de ziekte en bijkomende omstandigheden. Dit tezamen met een bijzondere groep 

vrijwilligers, lokale partners en donateurs “door elkaar - voor elkaar” 

Dat is waar wij voor staan! 

Visie 

Door de ontwikkeling van de ziekte kanker is de omgang ermee een onderdeel van ons dagelijks 

leven. Stichting Op Den Alpe Rijen wil op een zo breed mogelijk terrein het leven met kanker (en ook 

daarna) zo draaglijk mogelijk maken. De continuïteit van de stichting is van groot belang, zowel in 

grote als in het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt. In de toekomst willen we wel gaan kijken 

of het mogelijk is om een nog breder deel van de lokale gemeenschap te bereiken en onderzoeken of 

groei tot de mogelijkheid behoort. Hiervoor is het nodig om de financiële positie te versterken om 

toekomstige groei te kunnen bekostigen. 

Stichting Op Den Alpe Rijen wil een nog breder deel van de lokale en regionale gemeenschap 

bereiken en de toegang tot onze stichting zo laagdrempelig mogelijk houden. 
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Stichting Op Den Alpe Rijen wil vrijwilligers zoveel mogelijk betrekken bij de organisatie door middel 

van werkgroepen. Deze zijn zelf verantwoordelijk en hebben inspraak in de uitvoering ervan. Ze 

koppelen wel terug aan het bestuur m.b.t. de stand van zaken. 

 

Stichting Op Den Alpe Rijen heeft ten doel veel mensen te bereiken, door middel van: 

● De nieuwsbrief, website, andere sociale media (Instagram, Facebook, Linkedin,Twitter, dag-

en weekbladen. 

● Wensbomen bij het schoolproject, inloophuizen, jaarmarkt. 

● Bloemetje van de maand. 

● Flyer van de stichting (die op diverse plaatsen liggen en opgehangen worden.) 

● Het dragen van herkenbare kleding tijdens activiteiten, banners en vlaggen. 

● Werkgroepen met vrijwilligers t.b.v. de te organiseren activiteiten. 

● Samenwerking en elkaar versterken: in samenspraak met lokale ondernemers, Harrie’s 

Wafels, Inloophuis Poppy’s en familiehuis Daniel den Hoed 

● Ambassadeur om jeugd en jong volwassenen te bereiken (bv. Joris van Gool). 

  

Stichting Op Den Alpe Rijen heeft ten doel het realiseren van diverse activiteiten:  
De focus ligt op het organiseren van diverse activiteiten. De stichting bekijkt ook noodzakelijke 
vormen van hulp op individuele basis voor mensen die geraakt zijn door kanker. 

 
● Financieel ondersteunen bij de aanschaf van een haarwerk of andere hulpmiddelen 

● Jaarlijkse verwendag met oldtimer rit. 

● Verwenmomenten voor kleine groepen en individuen. 

● Vervullen van wensen. 

● Bloemetje van de maand (hart onder de riem) 

● Schoolproject (Kinderen groep 7 educatief informeren over kanker) met wensboom. 

Stichting Op Den Alpe Rijen heeft ten doel vrijwilligers zoveel mogelijk te betrekken 

middels: 

● Het creëren en uitbreiden van werkgroepen. Deze door vrijwilligers zelf te laten leiden 
middels een coördinator van de werkgroep en deze terugkoppeling te laten geven aan het 
bestuur. 

● Steeds een andere vrijwilliger een keer uit te nodigen om een vergadering van het bestuur bij 
te wonen. 

● vrijwilliger uitgelicht : 2x per jaar in de nieuwsbrief een interview met een vrijwilliger. 

  

Stichting Op Den Alpe Rijen heeft ten doel fondsen te werven middels: 

● Wafelverkoop “Harrie’s wafels” (via sociale media én op jaarmarkt). 

● Jaarlijkse MTB tocht “Cross for the Crocus”. 

● Sponsorevenementen: AH Rijen Zetjes/Klavertjesactie, Wings & Wheels, 

● Donateurs : wordt vriend van de stichting. 

● “vaste” sponsoren verwendag 

● Incidentele sponsoren : donatieknop met QR code website en op andere sociale media. 

● steunen middels aangekondigde actie voor bedrijf of individu : verwendag - filmavond - 

fietstocht - spinning evenement - wandeltocht - doneer een knuffel (hiermee kunnen we 

bedrijven stimuleren voor maatschappelijke betrokkenheid met belastingvoordeel ANBI-

status). 
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Organisatie 
Stichting Op Den Alpe Rijen 
p/a Margrietstraat 64 
5122 HV 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 dhr. Fred Polling 
Penningmeester dhr. Piet Jans 
Secretaris dhr. Marc Nelemans 
PR en communicatie vacant 
Activiteiten- en vrijwilligerscoördinator dhr. Henk Friederichs 
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