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Algemene informatie Stichting Haarwensen
De Stichting Haarwensen stelt zich ten doel: het kosteloos ter beschikking stellen van
haarwerken en haarverzorging aan patiënten. De patiënten zijn kinderen tot en met 18 jaar die door
een vorm van alopecia of een medische behandeling hun eigen haar (deels) zijn verloren.
Statutaire naam
Statutair zetel

Stichting Haarwensen
Gemeente Amsterdam

Doelstelling
De Stichting heeft als doelstelling om alle kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar, die door een
medische behandeling of een vorm van alopecia kaal zijn of kaal worden, te voorzien van een
haarwerk. Per jaar verliezen 400 à 500 kinderen hun haren door een behandeling tegen kanker.
Bovendien worden één à twee op de honderd mensen – waaronder ook kinderen – geconfronteerd
met (gedeeltelijk) haarverlies door alopecia. In 20% van de gevallen is deze kaalheid blijvend of breidt
deze zich zelfs uit (bron: Alopecia Areata Patiëntenvereniging). Beide groepen kinderen kunnen bij de
Stichting terecht. Samen met de Stichting gaan zij op zoek naar een geschikt haarwerk.

Historie
De Stichting Haarwensen is op initiatief van Yvonne de Boer in 2007 opgericht. Zij is eigenaresse van
een haarwerksalon in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, waar ook het Emma
Kinderziekenhuis is gevestigd. Dit is één van de 7 kinderoncologische centra’s in Nederland. Veel
kinderen die vechten tegen kanker worden hier behandeld. Door haar werkzaamheden binnen de
haarwerkersbranche, kwam Yvonne de Boer veel in aanraking met kale kinderen. Wanneer zij één
kind blij kon maken met een prachtig haarwerk, zag zij ook de bedroefde gezichten van de kinderen
en ouders, voor wie dit financieel niet haalbaar was. Dat de kinderen samen met hun ouders vechten
tegen deze onmenselijke ziekte vond Yvonne de Boer al verschrikkelijk, maar dat niet alle kinderen
de mogelijkheid hadden om een haarwerk te dragen, was hartverscheurend. Om er voor te zorgen
dat in de toekomst élk kind de mogelijkheid heeft om een pruik te dragen, werd op 5 september
2007 de Stichting Haarwensen opgericht. Mede door een televisieoptreden ontving Yvonne de Boer
veel haar én financiële hulp. Dankzij deze spontane acties heeft de Stichting Haarwensen op 7 april
2008 haar eerste haarwerk kunnen weggeven. Met als doel dat er nog vele mogen volgen.

Bestuurssamenstelling
In het boekjaar 2011 was het bestuur van de Stichting Haarwensen als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuursleden:

Yvonne de Boer, kapster en haarwerker in het Academisch Medisch Centrum te
Amsterdam
Drs. André Snellen, voormalig vice-voorzitter Algemene Nederlandse
Kappersorganisatie, ondernemer en interim manager
Dr. Marianne van de Wetering, kinderoncoloog in het Emma Kinderziekenhuis
Youri Lieberton, directeur A-side Media
Mr Katinka Boekhorst, juriste bij de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie
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Activiteiten Stichting Haarwensen
De Stichting zamelt zowel haar als geld in. Van het ingezamelde haar worden de haarwerken
gemaakt, die geschonken worden aan kinderen tot en met 18 jaar, die hun eigen haar zijn verloren.
De kosten voor de productie van de haarwerken worden betaald uit de financiële donaties die de
Stichting ontvangt.

Fondsenwerving
Haar
Het haar wordt gedoneerd door kinderen, vrouwen en mannen uit heel Nederland en soms zelfs
daarbuiten. In de meeste gevallen zijn de haardonoren erg bewust bezig met het ‘sparen’ van hun
haar. Hier gaan vaak maanden, tot zelfs jaren overheen. Het wordt als erg bijzonder ervaren, dat je
een klein stukje van jezelf kunt weggeven aan een ander. De haardonoren hebben veel
inlevingsvermogen en kunnen zich goed voorstellen dat een haarwerk veel voor een kind kan
betekenen. De haardonoren worden door krantenberichten, televisie-uitzendingen en door eerdere
haardonaties van mensen uit hun omgeving, geattendeerd op de Stichting.
In de jaren 2007 tot en met 2010 is er geen jaarlijkse administratie van de haardonaties bijgehouden.
Wel kunnen we concluderen dat in 2011 maar liefst 12,5% meer haar is gedoneerd dan in alle
voorgaande jaren bij elkaar. Deze sterke stijging valt te verklaren door de groeiende bekendheid van
de Stichting en uit het feit dat kapsalons hun klanten steeds vaker informeren over de mogelijkheid
tot het doneren van haar. Maar ook de grote betrokkenheid van onze haardonoren motiveert
anderen tot eenzelfde daad.

Financieel
De inkomsten van de Stichting Haarwensen komen voornamelijk voort uit acties die door derden
worden georganiseerd. Deze acties varieerden van de 11 jarige Sanne die ruim € 2.000,- ophaalde
met het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse tot een groot familiefestijn in de binnenstad van
Harderwijk, georganiseerd door Queens, de Sociëteit voor en door ondernemende vrouwen. In 2011
zijn er geen acties door de Stichting zelf georganiseerd.
Verder zijn er enkele bedrijven en particulieren die de Stichting structureel sponsoren. Dit aantal ligt
echter erg laag, in 2012 zal er gekeken worden hoe de Stichting meer vaste donateurs kan werven.
Om meer inkomsten te verkrijgen is sinds september 2009 pop Saartje te koop. Deze pop is speciaal
voor de Stichting ontworpen en wordt met name in kapsalons verkocht. De opbrengst van de pop
komt ten goede aan de productie van de pruiken. In 2011 werden er in totaal 2915 poppen verkocht,
hetgeen resulteerde in een bedrag van € 23.174,25. In 2011 werden de poppen nog in consignatie
geleverd, pas na verkoop van alle afgenomen poppen vond betaling plaats. Dit resulteerde op 31
december 2011in een nog openstaand saldo van € 17.935,20.
Dit bedrag zal in 2012 worden geïncasseerd.
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Interne organisatie, personeel en vrijwilligers
In 2011 is het vrijwilligersbestand licht gegroeid. De Stichting had hierin een snellere groei verwacht.
Er zijn mailings verstuurd en vooral kapsalons die zich meervoudig voor de Stichting inzetten, werden
benaderd om als vrijwilliger voor de Stichting te figureren. De vrijwilligers die zich hadden aangemeld
zijn wel vaker op pad geweest voor de Stichting.
De vaste medewerkster van de Stichting heeft in maart 2011 haar werkzaamheden uitgebreid van 3
naar 5 werkdagen, hierdoor is het personeelsbestand gegroeid tot 1,0 FTE. Deze uitbreiding was
nodig door de groeiende vraag naar pruiken en informatiemateriaal voor acties in het land.
Tevens was het hierdoor mogelijk om aandacht te besteden aan het opzetten van een
vrijwilligersnetwerk en de benadering van ziekenhuizen. De Stichting ondervond dat ziekenhuizen
vaak geen of niet de juiste informatie over de Stichting verstrekten.

Ambassadeurs
Nadat in september 2009 de band van onze ambassadeur Is Ook Schitterend werd opgeheven, was
er grote behoefte aan een nieuwe, betrokken ambassadeur. In 2011 is de Zeeuwse band BlØf bereid
gevonden om ambassadeur te worden voor Stichting Haarwensen. Met meer dan 30 Top 40 hits op
hun naam, heeft BlØf een grote schare aan fans opgebouwd. We zijn dan ook erg blij dat ze hun
naam aan de Stichting willen verbinden. In 2011 heeft er nog geen concrete activiteit met BlØf
plaatsgevonden, maar voor 2012 staat dat zeker op het programma.

Publiciteit
Er wordt veel over Stichting Haarwensen gesproken en geschreven. Per maand zijn er gemiddeld 23
artikelen in lokalen en landelijke bladen geplaatst. Het gros van de artikelen is geschreven naar
aanleiding van een haardonatie of een actie.
Naast geschreven artikelen zijn er ook items gemaakt door verschillende omroepen. In het begin van
het jaar heeft Michelle in de uitzending van de BZT show (NCRV) haar lange haren af laten knippen.
Ook Romy heeft haar haardonatie vast laten leggen. Haar item werd bij Hart van Nederland (SBS6)
uitgezonden. Naast particulieren initiatieven zijn er ook kapsalons geweest die het landelijke nieuws
haalden. Zoals Rob Peetoom, eind 2011 hebben zij de gehele dag gratis de lange staarten van de
haardonoren afgeknipt. Voor deze gelegenheid hadden zij contact gezocht met het weekendblad
´Vrouw´ - uitgave van De Telegraaf - en met de redactie van Wakker Nederland. Beide partijen
hebben veel ruimte vrij gemaakt om de actie van Rob Peetoom en Stichting Haarwensen onder de
aandacht te brengen.
Ook de radio heeft verschillende keren aandacht aan de Stichting gegeven, ook deze publiciteit was
veelal te danken aan kinderen, die hun af lieten knippen.
Deze vormen van publiciteit zijn erg belangrijk voor de Stichting. Vele mensen komen met ons in
contact door uitzendingen op TV en door het lezen van artikelen. Waarna zij besluiten het voorbeeld
te doen volgen.
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Partners
Ook in 2011 hebben diverse organisaties hun diensten of kennis belangeloos ter beschikking gesteld
aan de Stichting:
-

De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie; zij bieden de Stichting regelmatig ruimte aan
in hun vakblad om de werkzaamheden van de Stichting bij hun leden, de kapsalons onder de
aandacht te brengen.

-

Van Nooijen; zij zijn verantwoordelijk voor de productie van de pruiken. De Stichting
ontvangt haar uit het hele land. De samenstelling van de staarten voor één pruik wordt door
de Stichting verzorgd. Van Nooijen zorgt er verder voor dat al het haar wordt verwerkt tot
een pruik en weer bij de Stichting terecht komt. Dit doen zij al vanaf de start van de Stichting,
tegen kostprijs.

-

Ook dit jaar heeft A-side media haar diensten aangeboden. Al het drukwerk is door hen
kosteloos ontworpen en ook de website van de Stichting wordt gratis beheerd.

-

Zenner is een toonaangevend bedrijf op het gebied van haaraccessoires. In 2011 hebben wij
met hen de eerste gesprekken gevoerd over het op de markt brengen van een speciale
Haarwensen accessoirelijn, gebaseerd op de mascotte, pop Saartje. De directie van Zenner
was hier zeer enthousiast over. Begin 2012 zullen de ontwerpen worden gemaakt. De
verwachting is dat medio 2012 de producten bij de Zenner verkooppunten en bij de
kappersgroothandelaren te koop zullen zijn. 15% van de netto netto gefactureerde omzet
schenkt Zenner aan de Stichting.

Steunpunten
Begin 2011 waren er 8 haarwerk salons aangesloten bij de Stichting. Namelijk Haarwerken van de
Werf in Leeuwarden, Hairtrends in Amsterdam, Elly Haarwerken in Breda, Huizenaar
Haarwerkspecialisten in Venlo en Venray, Haarwerkspecialiste Nathalie Smeets in Brunssum,
Haarwerkspecialist in Balans in Bussum en Haarhuis Hammer in Assen. Deze haarwerk salons, verder
aangeduid als steunpunt, meten de pruiken bij de kinderen aan en zorgen voor het onderhoud van
de haarwerken. Gezien de enorme groei aan aanvragen voor een pruik is halverwege 2011 besloten
tot uitbreiding van het aantal steunpunten. Een steunpunt moet aan de volgende criteria voldoen;
- in het bezit zijn van een SEMH certificering,
- de beschikking hebben over een afgesloten ruimte voor het aanmeten van de pruiken,
- een volwassen haarwerker met kappersdiploma dient de kinderen te begeleiden,
- enkele jaren actief zijn in het aanmeten van pruiken,
- bij voorkeur gevestigd zijn in de buurt van ziekenhuizen of op zorgboulevards.
In 2011 zijn er twee steunpunten bij gekomen, namelijk Timme Haircreations uit Leeuwarden en
Comfort Haarwerken uit Gouda. Beide salons hebben de Stichting benaderd met de vraag wat zij
voor de kinderen konden betekenen en voldeden aan de gestelde criteria. Inmiddels hebben de
nieuwe steunpunten al diverse kinderen blij kunnen maken met een mooi en goed zittend haarwerk.
In 2012 zal de Stichting wederom op zoek gaan naar nieuwe steunpunten. Er zal dan vooral gezocht
worden naar punten in het oosten van het land, aangezien de Stichting daar het minst
vertegenwoordigd is.
Eens per jaar, rond september, vindt er een steunpuntenvergadering plaats. In 2011 bleek het niet
mogelijk om alle steunpunten op dezelfde dag bij elkaar te krijgen, vandaar dat de vergadering in
januari 2012 heeft plaatsgevonden.
Jaarverslag Stichting Haarwensen
2011

6

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies over activiteiten 2011
Hieronder een opsomming van doelen die voor 2011 waren opgesteld voor de Stichting en de
resultaten daarvan.
CBF Keurmerk
In 2011 wenste de Stichting een CBF Keurmerk te ontvangen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving
streeft naar het in stand houden en versterken van het vertrouwen van het publiek in goede doelen
organisaties. Dat is belangrijk omdat goede doelen een cruciale rol vervullen in de maatschappij. Het
dragen van een degelijk keurmerk geeft voor de potentiële donor weer dat de beoogde
doelstellingen van de Stichting maatschappelijk verantwoord zijn en dat deze worden nagestreefd.
Wanneer Stichting Haarwensen goedkeuring krijgt om het CBF keurmerk te mogen gebruiken, krijgt
zij de mogelijkheid om grotere donaties te ontvangen.
Voordat de Stichting aan alle eisen van het CBF voldoet, moet er veel werk worden verricht.
Daarnaast is er een behoorlijke kostenpost aan het dragen van het CBF Keurmerk verbonden. In de
bestuursvergaderingen is eerst overwogen in hoeverre deze kosten zullen opwegen tegen de baten.
Naar verwachting zal dit het geval zijn. Het is de Stichting echter nog niet gelukt om alle cijfers van
voorgaande jaren volledig uit te werken. De Stichting streeft er dan ook naar om het CBF Keurmerk in
2012 te ontvangen.
Meer pruiken schenken
In de 2 jaar na de eerste schenking van de pruik, zijn er al veel kinderen blij gemaakt. In 2011 heeft
de Stichting 88 pruiken kunnen weggeven. De Stichting streeft er echter naar om dit aantal
substantieel te verhogen. Helaas zijn nog niet alle kinderen die in aanmerking komen voor een pruik
van de Stichting, bekend met deze mogelijkheid. In 2012 zullen de pijlen dan ook voornamelijk
gericht worden op het genereren van meer bekendheid bij de kinderen die een pruik nodig hebben.
Om meer kinderen te kunnen bereiken zal er vooral gewerkt worden aan het contact met de
ziekenhuizen. Zij hebben een grote rol in het informeren van ouders over het kaal worden van hun
(zieke) kind.
Nieuwe ambassadeur
Vanaf de oprichting van de Stichting is de band Is Ook Schitterend (IOS) ambassadeur geweest van de
Stichting. In november 2009 is IOS echter uit elkaar gegaan. In 2010 is er een poging gedaan tot het
zoeken naar een nieuwe ambassadeur. Dit is toen helaas niet gelukt. In het begin van de zomer van
2011 is de Zeeuwse band Bløf benaderd om als ambassadeur van de Stichting te figureren. Alle 4 de
bandleden waren direct enthousiast. Tijdens een eerste ontmoeting, eind 2011, is dit nieuws ook
naar buiten gebracht. In overleg zal er worden gekeken hoe de rol van Bløf als ambassadeur zal
worden ingevuld.
Ontwikkeling nieuw verkoopartikel
Naast het geld uit donaties en de opbrengst van pop Saartje streeft de Stichting naar meer
inkomstenbronnen. Om die reden is in 2011 Zenner B.V. benaderd, een leverancier in
haaraccessoires, met de vraag of zij een speciale haar accessoirelijn, in het teken van Stichting
Haarwensen konden uitbrengen. Hierop is erg positief gereageerd. In het eerste kwartaal van 2012
zullen de ontwerpen worden gemaakt en naar verwachting zullen de artikelen in de zomer van 2012
gereed zijn. Zenner zorgt voor de distributie en verkoop van de artikelen en schenkt 15% van de
netto netto omzet aan de Stichting.
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Meer bekendheid bij de kappers
De Stichting krijgt veel opmerkingen van potentiële haardonoren dat hun kapsalon onbekend is met
het bestaan van de Stichting. In 2011 is daarom meer aandacht geschonken aan advertenties en
persberichten in lokale bladen en in kappersvakbladen. KappersNieuws, Coiffure en Top Hair, alle
goed gelezen bladen onder de kappers, hebben kosteloos een artikel over de Stichting geplaatst of
zelfs een bijlage meegestuurd om extra aandacht op de Stichting te vestigen.
Actief werken op Social Media
De Stichting is al vanaf de start actief op Hyves. In 2011 moest echter ook gekeken worden naar
andere sociale netwerken. Na de zomer heeft de medewerker een spoedcursus Social Media
gekregen. Hierin heeft zij geleerd welke tools er zijn en op welke manier deze ingezet kunnen worden
om onze boodschap zo optimaal mogelijk onder de aandacht te brengen. In de loop van 2011 is de
Stichting dan ook actief geworden op LinkedIn, Facebook en Twitter.
Vrijwilligers
Steeds meer mensen organiseren activiteiten met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de
Stichting. Vaak wordt daarbij verwacht dat een afgevaardigde van de Stichting persoonlijk acte de
présence geeft om de opbrengst, in geld of haar, in ontvangst te nemen. Met slechts één
medewerker en enkele betrokken vrijwilligers in het land was het vaak niet mogelijk om aan deze
wens tegemoet te komen. De Stichting waardeert de betrokkenheid van de mensen die een actie
voor de Stichting zijn gestart enorm. Het streven was dan ook om in 2011 een netwerk van
vrijwilligers te creëren. Deze vrijwilligers kunnen als afgevaardigden van de Stichting kleine acties
coördineren en cheques of haardonaties in ontvangst nemen. Dit is tot op zekere hoogte gelukt. In
2011 stonden er een kleine 50 mensen als vrijwilliger ingeschreven bij de Stichting. Er is toen te
weinig met de betrokkenheid van deze mensen gedaan. Dit zal in 2012 een hoge prioriteit moeten
krijgen. Er zullen in het begin van 2012 ook vacatures worden uitgeschreven voor vrijwillige functies
binnen de Stichting.
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Uitdagingen en doelen voor Stichting Haarwensen 2012
Vrijwilligers voor kantoorwerkzaamheden
Eind 2011 werd het werk te veel voor 1 FTM. In de eerste maand van 2012 zal dan ook naarstig
gezocht moeten worden, naar vrijwilligers. Zij zullen vooral werkzaamheden op het kantoor gaan
verrichten. In eerste instantie zullen zij worden ingezet om alle binnengekomen staarten te sorteren.
Betere spreiding vrijwilligers door Nederland
In 2012 zullen er meer activiteiten voor vrijwilligers moeten worden bedacht. Daarnaast moet er
beter gekeken worden naar de spreiding van deze vrijwilligers. Het doel is om eind 2012 in elke
provincie één of meerdere vrijwilligers coördinatoren te hebben.
Contracten sluiten met alle verzekeraars
Eind 2011 waren slechts enkele verzekeraars contracten gesloten. In 2012 staat dit hoog op het
prioriteiten lijstje. Aangezien we hier heel veel geld van kunnen ontvangen. In 2012 zal de Stichting
hier het voortouw in nemen.
Beter spreiding steunpunten
Er worden steeds meer pruiken weggeven. Dit betekend dat er ook meer steunpunten nodig zijn. Dit
om te voorkomen dat er te veel kinderen van de Stichting bij hetzelfde steunpunt aankloppen. In
2012 zal er vooral gezocht worden naar steunpunten in het oosten van het land, daar wij de laagste
dekking hebben.
Folder patiënten
Er moet een speciale folder komen voor in de ziekenhuizen. Deze moet gericht zijn aan de kinderen
en een pruik van ons wensen.
5-jarig Jubileum
In september van 2012 bestaat de Stichting 5 jaar. Dit moet gevierd worden en zal gebruikt worden
als persmoment voor de Stichting. Tijdens de eerste vergadering van 2012 zullen de plannen worden
besproken
CBF Keurmerk
Het streven is om in 2012 het keurmerk van het Centraal Bureau Fondswerving te ontvangen.
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