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Algemene gegevens instelling 
Naam   : Stichting Oncologisch Ontmoetingscentrum Camino 
KvK   : 81166907 
RISN   : 8619.65.024 

Contactgegevens: 
Adres  : (postadres) Boekelose Stoomblekerij 15, 7548 ED Boekelo 
E-mail  : info@ooc-caminop.nl 
Telefoon  : 053-2340432 
Website  : ooc-camino.nl 

Actief in sector   : Welzijn, veerkracht en weerbaarheid 
Actief in  : Nederland 
Aantal medewerkers : geen 
Aantal vrijwilligers : 17 

Statutair bestuur stichting: 
Voorzitter : Mw. C. Koenderink   
Secretaris : Dhr. A. Hassink  
Penningmeester : Dhr. A. Hassink 
Algemeen bestuurslid : Mw. L. Witteveen 

Doelstelling stichting: 
OOC-Camino ie er voor mensen met kanker en hun naasten. Wij ondersteunen je de regie op het 
leven met kanker te hervinden. Er zijn veel verschillende activiteiten op het gebied van: omgaan 
met kanker, ontspannen en welbevinden, ontmoeten en relaties, en terugkeer in de samenleving. 
OOC-Camino biedt ondersteuning aan in de vorm van workshops, cursussen en allerlei activiteiten 
ter ontspanning. Individueel of samen met anderen. Doel is dat je na verloop van tijd zelf beter de 
draag van het leven met/na kanker kunt oppakken. 

Hoofdlijnen beleidsplan: 
Zie hierboven voor de werkzaamheden. Wij willen de informele zorg voor patiënten met kanker en 
hun naasten optimaliseren en beschikbaar stellen. We houden spreekuur (momenteel 4x per week) 
workshops (o.a. tekenen) en organiseren wandelingen waarin het wandelen en tegelijk met elkaar in 
gesprek gaan centraal staat. De activiteiten houden we voornamelijk in Haaksbergen en Boekelo.  

Hoe krijgen we inkomsten: 
We krijgen inkomsten door donaties, acties opgezet door winkeliers en/of verenigingen. Voor 
sommige activiteiten vragen we een kleine eigen bijdrage van de deelnemers, dan kan zijn door ons 
gevraagd of een vrijwillige gift. Dit is mede afhankelijk van de activiteit. 
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Op welke manier worden de inkomsten besteed: 
Aan het kunnen uitvoeren van onze activiteiten, betalen huur van de lokaties (indien nodig). De 
stichting heeft geen vermogen op spaarrekeningen en dergelijke. 

Beloningsbeleid: 
Alle vrijwilligers en bestuurders (ook vrijwilligers) doen hun werkzaamheden zonder een beloning 
te ontvangen. De stichting heeft geen personen in dienst. 

Activiteitenverslag: 
We zijn sinds kort begonnen in een bijzondere periode vanwege Covid-19. De mogelijkheden om 
activiteiten te ontwikkelen zijn nog beperkt. Wel organiseren we nu workshops tekenen, houden 
spreekuur en organiseren wandeltochten. 
Al onze activiteiten zijn terug te vinden op onze website. 

Boekjaar: 
Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar. 
Jaarlijks zal, uiterlijk eind maart, een beknopt financieel overzicht te vinden zijn op onze website. 
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