
 
 

Jaarverslag 2022 
 
 

Voorwoord: 

Met trots kijken we terug op het jaar 2022, ons eerste jaar op de nieuwe locatie, Vlietlaan 38 te 
Bussum waar we de kerntaken van Stichting Pruijck hebben voortgezet. Hierin houden we ons bij alle 
activiteiten vast aan onze missie zoals in 2019 zijn opgesteld te weten: 

Missie:  
Stichting Pruijck wil graag mensen die, om wat voor een reden dan ook kaal zijn geworden, een 
stukje blijer maken door ze een pruik te doneren. 
 
Stichting Pruijck zamelt pruiken in van mensen die ze niet meer nodig hebben en geeft deze een 
tweede leven. Een duurzaamheid initiatief en tevens een mooie pruik bereikbaar voor iedereen.   

Met dit jaarverslag geven we graag inzicht wat we als Stichting hebben bereikt in 2022. 
Het jaarverslag bevat een kort overzicht van activiteiten, bereikte resultaten en ontwikkelingen van 
de Stichting, opdat huidige en toekomstige donateurs en belanghebbende, inzicht krijgen in de 
professionele ontwikkeling van de Stichting.  Iedere donatie komt ten goede aan onze missie.  

Doelen voor 2022 waren: 

• Professionalisering slag van de organisatie (IT systeem en website toegankelijkheid) 
• Groei van donaties en inkomen om financieel gezond en stabiel te blijven. 
• Naamsbekendheid vergroten onder verwijzers naar Het Pruijcken kabinet en het brede 

publiek. 

 
 
Samenvatting: 
 
2022 is een heel goed jaar geweest, waarin we op veel gebieden zijn gegroeid die in het jaarplan 
waren opgenomen.  

Groei van het aantal mensen die we hebben kunnen helpen aan een pruik, groei van het aantal 
vrijwilligers, groei van donateurs en stichtingen die ons financieel hebben ondersteund, waardoor 
onze financiële situatie is verbeterd. Verbeteringen van Het Pruijcken Kabinet (HPK)waaronder een 
nieuw opbergsysteem en het opknappen van de kelder. We hebben hiermee een goede extra ruimte 
weten te creëren.  



Groei van bekendheid, media aandacht en benoeming van “Bussumer van het jaar” was in december 
een mooie waardering die ons werd toebedeeld. 

 

Raad van toezicht, Bestuur en vrijwilligers in 2022: 

Vrijwilligers: 

Zonder vrijwilligers kan de Stichting niet bestaan maar als geen ander weten we dat het naast het 
werk, de extra zingeving, voldoening die het werk bij Stichting Pruijck geeft, ook moet bijdragen in 
plezier, lol om samen te werken en iets voor elkaar weten te krijgen. En dat is zeker gelukt. 

Irene Moors, “vriendin van Stichting Pruijck”, heeft middels een video voor sociale media ons 
wederom weten te ondersteunen om aandacht te vragen voor het werk van de Stichting op de 
Nationale Pruijckendag van 4 november. 

In totaal hebben dit jaar 15 vrijwilligers de Stichting geholpen op verschillende gebieden. Op de 
Nationale vrijwilligers dag, 7 december 2022 zijn ze in het zonnetje gezet met een leuke attentie en 
een fotocollage op social media. 

Ook dit jaar hebben we een paar nieuwe vrijwilligers aan de Stichting weten te verbinden. Met name 
zij die met enige achtergrond ervaring of ervaringsdeskundige zijn, zorgen nu voor goede en 
empathische begeleiding van onze klanten en kunnen we het HPK vaker openen. Door hun komst zijn 
we nu 4 dagdelen open in plaats van 2. Het streven is om ook ieder jaar deze poule uit te breiden om 
nog meer mensen een stukje blijer te maken met een mooie pruik.  

 
Raad van Toezicht: 

De samenwerking met de Raad van toezicht is aangescherpt en helaas gaat Annemarie Hanemaaijer 
ons verlaten. Er zijn goede kandidaten die haar positie willen innemen en hebben de overige leden 
verlenging van hun termijn met 3 jaar onderstreept. In 2023 zal de wisseling plaats gaan vinden. 
 
Twee vergaderingen hebben dit jaar plaatsgevonden, eenmaal live en eenmaal online, hiervan is 
verslag gelegd. 

Financiën: 

In het financieel jaar overzicht is te lezen dat we reserves aan het opbouwen zijn om de stijgende 
kosten en inflatie te kunnen dekken. Deze reserves zijn essentieel om HPK zo lang mogelijk te laten 
voortbestaan.    

 
Voor details van dit overzicht kunt u terecht op onze website. 

In 2022 heeft Stichting Pruijck vele activiteiten georganiseerd, veel media-aandacht gekregen en 
hebben we van het Bussumnieuws de waarderingsprijs ontvangen van “Bussumer van het jaar”. 

Gemeente Gooische Meeren, heeft in de persoon van Barbara Boudewijnse (wethouder sociale 
zaken) en collega Gerard Verweij (Beleidsadviseur Duurzaamheid en Participatie ) een bezoek aan 
HPK gebracht. Ze waren zeer enthousiast over de wijze waarop we werken en wat we realiseren. Ook 
vanuit het oogpunt van duurzaamheid willen ze kijken hoe de Gemeente ons in de nabije toekomst 
kan ondersteunen en zien ze aanknopingspunten. Op het vlak van personele ondersteuning, bestaat 



wel behoefte maar zal dit op langer termijn bekeken moeten worden of hier binnen Stichting Pruijck 
ruimte voor is. Verdere uitwerkingen van plannen staan op de agenda, maar vragen om geduld en 
tijd.  

  

Stichting IPSO: 

Directeur Sonja Robben hebben we ontvangen en gezien de vele inloophuizen in Nederland hebben 
we elkaar beter leren kennen, zijn gegevens uitgewisseld en staat Stichting Pruijck bij de 
inloophuizen in de nieuwsbrief. Andere communicatiemiddelen kunnen in de toekomst via hen een 
weg vinden naar toekomstige klanten. 

 

Donateurs: 

Dit jaar hebben we naast onze particuliere donateurs ook een aantal nieuwe stichtingen weten te 
vinden die onze Stichting een warm hart toedragen. 

Een stichting die anoniem wil blijven heeft ons in staat gesteld om mede een groot deel van de 
interne IT-structuur professioneel mogelijk te maken. Een goed werkend outlook systeem, planning 
van afspraken en inzage voor iedereen, handig office pakket, IT ondersteuning op aanvraag bij 
Optimum ICT, maken dat dit de kwaliteit en snelheid van ons werk sterk heeft bevordert.  

Stichting Lake Foundation heeft het opknappen en inrichting van de kelder, aankoop van een 
luchtreiniging apparaat mogelijk gemaakt. Eventueel kunnen we 1 keer per jaar een nieuw verzoek 
indienen. 

Gilead Sciences Nederland B.V. heeft de Stichting ook een warm hart toegekend met een mooie 
donatie. Voor ondersteuning bij het vergroten van naamsbekendheid, het realiseren van verdere 
professionalisering van de Stichting. Het mogelijk maken van het ontwikkelen van dozen om mee te 
geven aan onze klanten. Mogelijkheid om aanwezig te zijn met een stand op conferenties. 

De Soroptimisten Hilversum hebben voor 2022 en 2023 Stichting Pruijck geadopteerd in hun 
activiteiten. Zij weten middels acties (Queens event, Pubquiz & een garage sale) extra donaties 
binnen te halen en hebben ons erg geholpen met de logistieke afwikkeling van meer dan 600 pruiken 
die aan ons gedoneerd zijn van een haarwerkspecialist uit het zuiden van het land. Hiermee is onze 
voorraad zeer uitgebreid en divers.   

Groot verzet tegen kanker, in 2022 zijn we voor de eerste keer opgenomen in hun Mont Ventoux 
programma en hebben we mede dankzij de fiets tocht van Ruud Haarman een mooi gedrag 
gedoneerd gekregen. We hebben het plan om in 2023 zelf met een team aan de start te staan 

Charity Stichting Beers: een jaarlijkse bijdrage voor de komende 3 jaar.  
Bedrag kan besteed worden aan vaste lasten.  

Eénmalige acties van de volgende organisaties hebben ons financieel ondersteunt: 

Ronde tafel: Actie verkoop Champagne. Bedrag wordt in 2023 bekend.  

Rotary Bussum 

 

 



Activiteiten: 

Media: 

Om de herkenbaarheid van Stichting Pruijck te vergoten hebben we nieuwe communicatielijn 
ontwikkeld. Deze worden afhankelijk van communicatie uiting aangepast met een speciaal beeld 
zoals handje of hartje. Ook zijn de brochures die we verspreiden onder diverse locaties van 
ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, inloophuizen e.d. hiermee in lijn gebracht. De focus is daarbij 
vooral gericht op het helpen van nog meer mensen die een Pruijck nodig hebben.  

Om onze naamsbekendheid te vergroten zoeken we altijd naar alle mogelijkheden om Stichting 
Pruijck in de aandacht te brengen. 

• We hebben in 2022, 12 keer op LinkedIn een bericht met foto gepost. 
• LinkedIn: het aantal volgers is in 2022 gegroeid naar 462 volgers. 
• Facebook: het aantal volgers is in 2022 gegroeid naar 879 volgers 
• Instagram: het aantal volgers is in 2022 gegroeid naar 400 volgers    
• Ook is de eerste podcast opgenomen door Oscar Krechting van Jong & ondernemend.   

 

 
In 2022 zijn er in totaal 5 artikelen gepubliceerd: 

• Magazine Stichting OOK,  
• MAX magazine 
• Hematon magazine  
• 2 x in het Busssums nieuws en Naarder nieuws   
• Radio-interview op 5 febr. 2022 radio 5   
• Vermelding in alle wachtkamers van huisartsen in heel Gooise Meren 

Oprichting van de Nationale Pruijckendag in 2021 is op 4 november weer onder de aandacht 
gebracht met een film en oproep van Irene Moors, de maandelijkse video’s met een verhaal van een 
klant staan voor 2023 op de agenda om te implementeren. 

 
Aanwezigheid op conferenties: 

We hebben 31 mei en 1 juni met een stand gestaan op de V&VN Oncologiedagen, een congres voor 
oncologieverpleegkundigen in Ede. Een succesvol event waar we veel bekendheid onder 
oncologieverpleegkundigen uit alle ziekenhuizen van Nederland hebben kunnen bereiken.  
 
Ook hebben we met een stand gestaan op Het Nationale Borstkanker Symposium “jij in de 
hoofdrol” in Doorn op 15 oktober. 

 

Vooruitblik 2023: 

Stichting Pruijck heeft het voornemen om met de middelen die we hebben, deze verder te 
maximaliseren in de komende jaren. Daarbij is groei van het aantal mensen die we kunnen helpen de 
hoogste prioriteit.  

 


