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Hoogtepunten 2016 
 
10de keer Stomaatje Zwemdag 
Zondagmiddag 22 mei 2016 werd de Stomaatje Zwemdag voor de tiende keer georganiseerd. 
Sinds 2007 organiseren we eenmaal per jaar een zwemdag. We huren een geheel zwembad inclusief 
badmeester af. Hierdoor is er alle privacy om tussen familie, vrienden en lotgenoten de stap in het water 
te wagen.  
 
Zwemdagen voor stomadragers worden 
inmiddels al vaker georganiseerd door o.a. 
ziekenhuizen, toch blijkt elk jaar opnieuw dat 
we aan een behoefte voorzien. In 2016 
waren er 45 aanmeldingen (uiteindelijk 36 
deelnemers na afzeggingen); jong en oud en 
diverse soorten stoma's. De zoon van 1 van 
de stomadragers was dit jaar wederom onze 
tweede badmeester. Bedankt Michiel! 
 
Vanwege de 10de keer hadden we taart 
(bedankt Convatec) en een kadootje (een 
emoticon poepjes sleutelhanger met daaraan een bedankkaartje) voor de deelnemers. Ook was er een 
wedstrijd georganiseerd waarmee prijsjes gewonnen konden worden. 
 
Na het zwembad gingen we naar Wokrestaurant ‘Het Oosten’ in Amersfoort voor een hapje en een 
drankje. Hier hebben de deelnemers de mogelijkheid om gezellig na te babbelen. 
 
Elk jaar zorgen we in samenwerking met onze sponsors voor een goedgevulde goodiebag voor de 
aanwezige stomadragers en aanhang. Kinderen krijgen een aparte goodiebag.  



Update Stomaforum.nl 
Het systeem van ons 
Stomaforum was verouderd en 
werd niet meer ondersteund, 
waardoor we dit moesten 
vernieuwen. We hebben 
daardoor meteen de lay-out 
opgefrist. 
 
Suus heeft twee dagen vrij 
genomen om het gehele forum 
over te zetten, inclusief alle 
berichten.  

 
Grens van 1 miljoen bezoekers 
gepasseerd 
In een jaar tijd hebben meer dan 1 
miljoen bezoekers onze websites 
bekeken. Voor het eerst in de 
geschiedenis van Stichting Stomaatje 
zijn we in een jaar tijd deze magische 
grens over gegaan!  
 
Donateurwerf actie 
In september 2016 is de poepjes actie 
gelanceerd om meer donateurs te 
trekken. Bij het aangaan van een 
donateurschap via incassomachtiging 
ontvangen donateurs een emoticon 
poepjes sleutelhanger. De hoeveelheid 
aanmeldingen voor het donateurschap 
is duidelijk verhoogd! Het beoogde 
aantal van 100 is er nog niet mee 
bereikt, maar we zitten er nu niet ver 
meer vanaf. in 2017 zullen we deze actie voortzetten. 

In de Media 
Op Stomaatje.nl staan 
alle media verzameld. 
Hieronder twee die het 
meest in het oog 
sprongen. 
 
Themabijlage Orgaan 
en weefsels van Trouw, 
juni 2016. 
←---- 



Gefilmd door No Limits Network powered bij 
de KRO-NCRV, maart 2016 ----> 
 
Prijzen/nominaties 
-Eliene Sietsma Roelse was genomineerd 
voor de “Meer Dan Handen Vrijwilligers” 
prijzen 2016! 
Helaas was een groot deel van het team 
geveld door de griep en is alleen Suus naar 
de uitreiking geweest. Ze filmde het via een 
livestream via Facebook zodat de anderen 
wel mee konden kijken. Eliene viel helaas 
niet in de prijzen. 
 
-We waren opgegeven voor “de Goede 
Doelen actie” van de KRO! Voor projecten die 
bijdragen aan een samenleving waarin we 
omkijken naar elkaar. In een stemronde 
moesten we zoveel mogelijk stemmen verzamelen om bij de eerste 5 te eindigen. Helaas hadden we 
niet voldoende stemmen. De KRO heeft een donatie van 10 euro overgemaakt.  
 
-Eliene was genomineerd in de “Onbeperkte 100”! De lijst bestaande uit de 100 meest inspirerende 
Nederlanders met een beperking die iets goeds doen voor anderen. 
 

Websites 
Verhuizing websites naar Andere webhosting  
Nadat we in 2015 onderzoek hadden gedaan en de beslissing was gevallen om naar een andere 
webhosting over te stappen, zijn vanaf 1 januari gefaseerd alle websites door Suus overgezet. Als het 
goed is hebben onze bezoekers er weinig tot niets van gemerkt. We hebben nu zelf meer controle achter 
de schermen. Verbetering in veiligheid plus automatische backups, verbetering in snelheid van websites 
en niet geheel onbelangrijk voor een betere prijs! 
 
Bezoekersaantallen 
Stomaatje.nl: 273.342 
Stomaatje.com: 413.936 
Stomaforum.nl: 45.396 
Stichtingstomaatje.nl: 34.137 
Gastro-maatjes.nl: 203.626 (2015 173.572) 
Designyourstoma.nl: 38.132 (2015 32.118) 
Stoma-als-kadootje.nl: 14.730 (2015 16.744) 
Stomaatjesgezocht.nl: 20.964 (2015 19.901) 
stomamateriaalover.nl: 31.327 (13.523 april 2015 tot 31 dec 2015) 
 
Totaal:  1.075.590 = ongeveer 2940 bezoekers per dag (2015: 729.559 bezoekers) 
 



Stomaforum 
Met het verhuizen en updaten hebben we eerst gekeken naar inactieve leden in het ledenbestand. Het 
forum heeft in het afgelopen jaar 179 leden erbij gekregen. Het totaal aantal staat nu op 1357 leden. 
 
Stomaatjes Gezocht  
-Op 31 december 2016 hadden we 407 
leden. In 2016 zijn er 128 nieuwe 
aanmeldingen binnengekomen. 
-Er is begonnen met de oproepjes die in de 
nieuwsbrief stonden op de website te 
plaatsen. Hierdoor blijven de oproepen 
langer zichtbaar en ook voor nieuwe leden 
te zien. 
 
Stomamateriaalover.nl 
De website moet bijdragen aan minder 
verspilling van stomamateriaal. We kunnen helaas niet precies nagaan hoeveel verspilling er wordt 
tegengegaan. Wel zien we een stijging in bezoekersaantallen en hoeveelheid “advertenties” op de 
marktplaats. Ook staan er inmiddels meerdere goede doelen ingeschreven die materialen naar mensen 
in het buitenland brengen. 
De “advertenties” laten zien dat er in 2016 verschillende producten een nieuwe eigenaar hebben 
gekregen: 
589 stomazakjes, 108 stomaplakken, 380 pastaschijfjes/stomaringen, 2 doosjes halve manen, 6 doosjes 
wegwerpzakjes, 3 scharen, kompressen, gaasjes, schoonmaakdoekjes en indikdragees. 
 
HONcode 
Wij voldoen aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid op internet. 
Voorgaande jaren was dit keurmerk gratis. Vanaf 2016 vragen ze een vergoeding. In onze ogen is het 
het waard om deze vergoeding te betalen. Vergeleken met andere keurmerken is het een schappelijke 
prijs en geven ze goede tips hoe je met informatie moet omgaan. Na herkeuring zijn we ook nu weer 
goedgekeurd en mogen we het keurmerk blijven voeren op onze website. 
 

Informeren 

Kennismakingspakket 
We hebben 106 aanvragen ontvangen. Aanvragen die dubbel zijn, vanuit België, voor 
verpleegkundige/lesmateriaal en langer dan 3 maanden een stoma worden afgewezen. Uiteindelijk zijn 
er 87 pakketten verstuurd, waarvan 39 ileo, 39 colo en 9 uro. 
 
Nieuwsbrieven 
-Design your stoma verstuurt met regelmaat meer dan 400 klanten (die zich hiervoor hebben 
aangemeld) een nieuwsbrief. Aantal ingeschreven op 31 december is 443 abonnees. 
-Stomaatje nieuwsbrief: Zo’n 1625 forumleden, donateurs en mensen die zich via de website hebben 
opgegeven krijgen ongeveer 1 keer per kwartaal een nieuwsbrief over de ontwikkelingen binnen 
Stomaatje. 



-Stomaatjesgezocht: Meerdere keren kregen leden een nieuwsbrief met info over de website, uitleg van 
een functie of een oproep van een lid. 
 
Boeken 
In 2016 hebben we geen nieuwe boeken uitgegeven. De verkoop via de uitgever over 2016 ontvangen 
we pas in juli 2017 waardoor we niet weten wat er via die weg verkocht is. Vanaf 2016 zijn we ook zelf 
actiever boeken via onze eigen website gaan verkopen. 
 
 

Designyourstoma 
Sponsoring 
Sponsoring in natura gekregen van Dentelle de Caris (kantje.nl), Gebr. bakker & zn. 
(bakkermeubelen.nl), Fullhouse woninginrichting, G Brouwer & Zn - Fournituren Groothandel en 
Kledingatelier Thea van Wissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discreet verzenden 
Na een melding via de mail hebben we de optie discreet verzenden ingevoerd. Hierbij is voor de 
postbode niet duidelijk wat de mogelijke inhoud van het pakketje is door een neutralere 
afzenderadressering te vermelden. 
 
Prijzen verlaagd 
Doordat we steeds meer stoffen gesponsord 
krijgen kunnen we ook kijken of we prijzen 
kunnen verlagen. In 2016 hebben we de prijzen 
van de applicaties, stomahoesje, de banden en 
extra optie 1 (klittenband achterkant hoesje) 
verlaagd. 
 
Nieuwe opties en producten 

- Gordelkussen 
- Nu ook mogelijk bij de dagelijkse (kanten) 

banden, een klittenbandsluiting! 



 
Aantal bestellingen 
206 bestellingen met 303 artikelen. 
Hoesjes: 111  
Banden: Daily 81, Swim 87, Kanten banden 11,  
Luxe banden: 9  
gordelkussen: 4 

Social media 
 
Via onze social media kanalen kunnen we onze volgers snel op de hoogte brengen van het laatste 
nieuws over Stomaatje, maar ook ander nieuws van wat er in de stomawereld leeft. 
 

● Stomaatje Facebook had op 31 december 2016 1.363 vind-ik-leuks (+310) 
● LinkedIn bedrijfspagina. Hier geven we updates waarvan we denken dat professionals dat 

interessant vinden om te weten. Op 1 januari 2017 hadden we 113 volgers (+10) 
● Twitter had 31 december 2016 1588 volgers (een plus van ongeveer 88) 
● Designyourstoma Facebook: 297 vind-ik-leuks (+74) 
● Ons Youtube kanaal heeft 52 abonnees (+6). Onze verschillende filmpjes zijn in 2016 door 7.592 

mensen (-5,6%) bekeken. Bij elkaar in minuten 25.740 (-11%) 
De video “Je Zal het maar hebben” is onze best bekeken video met meer dan 57.000 views 

 
Top 10 pg-organisaties op social media door PGO Support. Stomaatje op de 9de plaats!  

 

 



 
Bestuur en vrijwilligers 

 
(nieuwe)Teamleden: 
*Harvey stopte met zijn werk als moderator op het forum. Daarvoor in de plaats is hij nieuwsplaatser op 
het forum geworden. Monteert hij filmpjes en is hij toegetreden tot het bestuur! 
*Henrieke is toegetreden tot het redactieteam 
*Eddy stopt als bestuurslid door veranderingen in zijn gezin. We hebben hem een bedankje gestuurd 
voor zijn vele jaren inzet. 
*Miranda staat on hold. Zodra het beter gaat voegt ze zich weer bij het team. 
 
Het team bestaat nu uit:  
Bestuur = Suus, Lidy, Eliene, Linda en Harvey 
Redactie = Eliene en Linda 
Moderatoren forum = Petra en Suus 
Designyourstoma = Eliene, Lidy en Ingrid 
Juridisch adviseur = Chris 
 
Teambuildingsdag: 
Op 1 december zijn we met het team eerst gaan eten in Lodge visdonk en daarna vertrokken naar 
Eurotec. Hier hebben we een rondleiding gekregen door hun fabriek. 
 
Opleidingen: 
Cursus via PGO Support: Het maken van een goede vragenlijst = Suus en Eliene 
CBF uitleg over de nieuwe Erkenningsregeling Goede Doelen = Suus en Lidy 
 
Onkosten 
Stomaatje bestaat uit enkel en alleen vrijwilligers. Onkosten voor gemaakte kilometers en aanschaffen 
van materialen worden (na vooraf overlegd en met toestemming) uitgekeerd. 
Onze actieve vrijwilligers maken gebruik van de 1500 regeling (zie belastingdienst) zodat zij minder 
onkosten declareren en als gift mogen opgeven bij de belasting. De 1500 regeling betekent dat iemand 
voor onkosten en/of tijd maximaal 150 euro per maand en 1500 euro per jaar mag declareren zonder dat 
dit als salaris wordt gezien. 
 

Inkomsten en uitgaven 
 
Stomaatje is een non-profit organisatie met ANBI status, een stichting. We zijn afhankelijk van giften, 
vrijwilligers, donaties, supporters en sponsoring. Het initiatief Design your stoma is zodanig berekend dat 
inkoop en verkoop kostendekkend is; we halen er geen winst uit. Indien er extra kosten worden gemaakt 
wordt dit in de berekening van het aankomende jaar meegenomen en doorgevoerd. Door sponsoring in 
natura kunnen we de prijzen zelfs verlagen in het nieuwe jaar. 
 



ANGO Failliet 
In 2016 kwam er slecht nieuws… De ANGO is failliet! Dit betekent dat de collecte inkomsten van 2015 
nooit gestort zullen worden en ook in de toekomst geen geld via deze weg meer binnen zal komen. Voor 
de zwemdag (waar dit geld altijd aan werd besteed) zullen we dus andere manieren moeten vinden om 
het te kunnen bekostigen. 
 
Bijzondere uitgaven: 
Aankoop poepjeskussens 
Aankoop emoticon poepjes sleutelhangers 
HONcode 
Verschillende soorten software om filmpjes en foto’s te bewerken/editen en Nieuwsbrieven te maken. 
 
Bijzondere inkomsten: 
Verkoop boekjes voor prijsvraag in nieuwsbrief van fabrikant 
Bij Design your stoma een bestelling ter waarde van 278 euro (8 daily banden met klittenbandsluiting en 
binnenzakjes) 
2x een vergoeding voor de presentaties die Lidy heeft gegeven in ziekenhuizen. 
Een gift van maar liefst 500 euro 
Subsidie van 314 euro door de gemeente Krimpenerwaard. (Pas na goedkeuring in 2017 weten we of 
we het geld mogen behouden) 
 

Sponsors en donateurs 
 
Aanpassing Boekhouding 
Stichting Stomaatje heeft een aanpassing gedaan waardoor de bedragen van de giften en sponsors 
anders op papier komen te staan. De eerste 900 euro (pakket Brons) die een bedrijf sponsort is namelijk 
een gift. Het bedrijf geeft met dit pakket aan blij te zijn dat Stichting Stomaatje bestaat en krijgt er geen 
reclame voor terug. Doet een bedrijf meer dan koopt hij mogelijkheden en/of reclame in en krijgen ze er 
dus wel iets voor terug. Dit noemt de belastingdienst sponsoring.  
 
Supporter 
We zijn van 6 naar 4 supporters gegaan. We besteden er eigenlijk te weinig aandacht aan. Het is een 
vorm van donatie waarbij 80% naar ons wordt gestort door de Grote Club Actie en van die 20% maken 
de supporters kans op prijzen. 
 
Affiliate 
Via 4Morgen kunnen mensen bij webwinkels aankopen doen. Van die aankopen krijgt een goed doel 
een percentage. Stomaatje kan aangewezen worden om het percentage te krijgen. 
Ook hebben we een Bol.com affiliate. Kopen mensen via onze link bij bol.com dan ontvangen we een 
percentage.  

 
TechSoup 
TechSoup helpt non-profit organisaties om gratis of tegen een gereduceerd tarief hardware en software 
aan te schaffen. Grote merken werken hieraan mee. Stomaatje heeft hierdoor dit jaar antivirussoftware 
en software om filmpjes en foto’s te bewerken/editen kunnen aankopen tegen een gereduceerd tarief. 



 
 
 
Donateurs en giften: 
In 2016 was het aantal donateurs: 91. Dat is een stijging ten opzichte van 2015 (70). Het bedrag dat aan 
ons wordt geschonken is belasting aftrekbaar als gift omdat wij A.N.B.I. zijn. Ons bereik is groot, omdat 
we een grote achterban hebben, maar zoals je kunt zien is het donateurs aantal laag.  
In 2015 hebben we gekeken en gebrainstormd hoe we het aantal donateurs kunnen laten groeien. In 
2016 hebben we dan ook extra energie gestoken in het aantrekken van meer donateurs. Door middel 
van het verloten van Zwemdag goodiesbags (die over waren van de zwemdag) en door de poepjesactie! 
Het verkrijgen van een emoticon poepjes sleutelhanger bij het aangaan van het donateurschap via het 
afgeven van een incasso machtiging. Hier willen we mee doorgaan. 
 
In totaal hebben we aan giften en donaties in 2016: € 22.133,27 binnengekregen. 
 
Sponsors: 
Het aantal sponsors was tot nu toe ieder jaar gestegen. Dit komt mede omdat we vele gesprekken met 
de bedrijven voeren om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en waar de behoeftes liggen. 
Dit jaar blijft de stand gelijk. Van Frio namen we afscheid als sponsor in natura en daarvoor in de plaats 
kwam de website elastische-riemen.nl. 
Het aantal van 23 sponsors bleef daarbij gehandhaafd. Door deze diversiteit aan bedrijfssponsoren 
blijven we zo onafhankelijk mogelijk en kunnen we een zo compleet mogelijke informatievoorziening 
bieden aan de doelgroep. 
 
In 2016 hebben we in totaal aan sponsorbedragen € 15.459,50 binnengekregen. 
 

Beurzen - Presentaties 
 
19 mei heeft Lidy een pitch gehouden op het symposium voor stomadragers en hun familie in het 
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Ze heeft verteld over Stichting Stomaatje, kleding, Design your stoma, 
onze boeken, poppen en het nieuwe poepjeskussen werd ook laten zien. 
 
11 juni waren Linda en Lidy met een standje op de Coloplast Day at the Beach in Wijk aan zee 

 
Op het jaarlijkse landelijke 
Stomacongres in Ede op 11 
oktober georganiseerd door de 
VN&VN afdeling stomazorg konden 
we de stomaverpleegkundigen 
uitgebreid vertellen wat Stomaatje 
allemaal doet en aan nieuwigheden 
heeft. Zij willen tenslotte graag 
weten waar ze stomadragers 
naartoe kunnen verwijzen. Er werd 
enthousiast gereageerd!  



Stapels van de verschillende flyers van Stomaatje werden weggegeven om op de poli’s neer te leggen.  
Ook is het een mooie gelegenheid om even alle bedrijven langs te gaan om het contact weer even aan 
te halen. 
 
Op 13 oktober waren Lidy en Suzanne te gast in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden voor een 
scholing voor verpleegkundigen, waar we een presentatie mochten houden en stonden met een stand. 
Hier kon Lidy voor de eerste maal gebruik maken van een 
powerpointpresentatie die hier speciaal voor is ontwikkeld. 
 
 
 

Enquêtes 
 

Enquête kennismakingspakket 2016 
Na het versturen van het pakket hebben we een enquête 
verspreid om erachter te komen wat de deelnemers ervan 
vonden. We hebben 33 ingevulde enquêtes terug mogen 
ontvangen. 
Vragen zoals: Hoe heb je ons kennismakingspakket 
gevonden?, wat was je eerste indruk? en hoeveel sterren 
geef je het pakket? geven ons inzicht wat de ontvangers ervan vinden. Ook kunnen we overleggen met 
de sponsors om het pakket te verbeteren aan de hand van de opmerkingen. 
 
Het pakket krijgt gemiddeld 4,36 sterren van de 5 sterren 
 
Enquête bezuinigingen 2015-2016 
Wat merken stomadragers van de bezuinigingen? En zijn er stomadragers overgestapt van 
zorgverzekeraar of leverancier? Deze en meer vragen hebben we aan onze achterban in een enquête 
voorgelegd. 116 personen vulden de enquête in. Maar 25,2% van de mensen die de enquête hebben 
ingevuld maken zich geen zorgen omtrent de bezuinigingen, wat dus betekent dat 3 kwart van de 
mensen zich WEL zorgen maakt. En dat is niet vreemd aangezien je als stomadrager afhankelijk bent 
van je materiaal.  
Eind 2016 is deel twee online gegaan. Hierdoor kunnen we gaan vergelijken hoe het ervoor staat. 
 

Niet gelukt in 2016 
 
2016 was op gezondheidsvlak niet ons beste jaar. Meerdere teamleden waren voor een langere tijd 
uitgeschakeld. De griep, Salmonella vergiftiging en andere ongemakken volgden elkaar op. Als team wil 
je altijd meer en meer bereiken en afkrijgen. Hoewel waarschijnlijk velen niets gemerkt hebben, hopen 
we dat het in 2017 iets beter zal gaan. 

 
 
 
 



 
 

Doelen 2017 
 
Omdat wij een klein team zijn stellen wij realistische doelen en houden wij rekening met de 
privéomstandigheden van onze actieve vrijwilligers. De basis is en blijft internet. De jaarlijkse zwemdag 
blijft iets waar we veel tijd insteken om het te laten slagen. Verder komen de doelen gaandeweg als er 
vragen of verhalen ons prikkelen om er iets mee te gaan doen. 
 
Stomaatje.nl 
Inmiddels is de lay-out en ook het CMS systeem van de website Stomaatje.nl verouderd. Deze is in 
2011 online gegaan en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. In 2014 is er achter de schermen 
begonnen met de voorbereidingen. In 2016 hoopte we het af te ronden en online te brengen, maar door 
gezondheidsproblemen in het team lukte dit niet. In 2017 is dit het punt waar we op inzetten! 
 
Donateurs werven 
De poepjes actie heeft ons al goed opweg gebracht! We willen naar de 100 donateurs en hopen dat in 
2017 te bereiken. 
 
Alle flyers in 1 folder ipv alles los 
We hebben steeds meer initiatieven en daardoor ook websites, waardoor we steeds meer flyers hebben 
ontwikkeld. We zijn van plan om een algemene folder te ontwikkelen waarin alle informatie van de 
stichting is gebundeld. Zodra de flyers op raken gaan we die nieuwe folder inzetten bij design your 
stoma, presentaties en beurzen, als ook aan stomaverpleegkundigen voor op hun poli. 
 
PDF gastles leidraad 
Via de website kunnen mensen zich opgeven voor de database gastlessen waaruit wij kunnen putten als 
er een aanvraag wordt gedaan, ook kunnen professionals een aanvraag bij ons doen en kijken wij in 
onze achterban welke stomadrager hieraan mee kan werken. We krijgen regelmatig vragen over het 
houden van een gastles, waar natuurlijk best nog wat bij komt kijken. Daarom willen we een PDF 
ontwikkelen met tips & tricks die mensen kosteloos kunnen downloaden en kunnen gebruiken als 
leidraad voor hun gastles. 
 
Design your stoma folder 
De flyer van Design your stoma is verouderd, inmiddels zijn er nieuwe producten en opties aan ons 
assortiment toegevoegd. Aangezien een flyer hiervoor te weinig ruimte bevat, willen we een folder 
ontwikkelen. 


