Helmond, 11 november 2016

Geacht heer, mevrouw,
Rondom het 2-jaarlijks evenement SamenLoop Voor Hoop in Helmond (SLVH) is veel negatieve
publiciteit ontstaan door berichtgeving door het KWF. Niet alleen onze commissaris Paul van Thiel
maar ook de Koninklijke Stadharmonie (KSH) Phileutonia is in een kwaad daglicht gesteld. Wij
hechten er veel waarde aan u feitelijk te informeren over de gang van zaken omtrent het stoppen
van de SLVH in de vorm waarin samengewerkt werd met KSH.
In 2011 is de eerste editie van SLVH in Helmond georganiseerd op initiatief van Silvain Libau. Samen
met andere bestuursleden waaronder Silvain Libau, Mark Wilde als voorzitter, Evert de Wilde, Judith
Libau, René van Thiel, Elke van Moorsel, Herman van Dijk en Rietje van Moorsel, heeft Paul van Thiel
zich hard gemaakt voor een evenement samen met KSH Phileutonia. Deze keuze was een schot in de
roos omdat er een evenement ontstond dat meer was dan rondjes lopen op een atletiekbaan. Er was
een nieuw stadsevenement geboren! De combinatie zorgde ervoor dat meteen zeer veel vrijwilligers
van KSH Phileutonia de last van de organisatie mee kon dragen.
Aansluitend de 1ste editie 2011 is er een transparante evaluatie geweest en heeft het bestuur SLVH
er unaniem voor gekozen om deze samenwerking met KSH Phileutonia wederom op te zoeken en
voort te zetten, uiteraard was het KWF op de hoogte van dit unieke festijn.
In 2013 is er met een deels nieuw bestuur, onder voorzitterschap van ondergetekende een tweede
editie van de SLVH Helmond georganiseerd, waarbij we de doelstellingen altijd helder hebben
geformuleerd, namelijk in de volgorde zoals hieronder omschreven
1. Een stedelijk evenement waarbij de focus ligt op de Psychosociale zorg van mensen met
kanker, survivors en hun directe familieleden. Een 24-uurs evenement voor mensen die
behoefte hebben aan verbinding met elkaar en met de ziekte.
2. Het organiseren van een stedelijk evenement voor alle inwoners van Helmond, zodat
patiënten, survivors, familieleden, met ondersteuning van de muzikale organisatie van KSH
Phileutonia worden samengebracht met de bewoners van Helmond en daardoor méér uit
hun isolement komen.
3. Het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst voor het KWF waarbij een deel lokaal
ingezet mag worden voor Psychosociale zorg middels afdracht aan Inloophuis de Cirkel.
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In de aanloop naar de editie van 2013 heeft Paul van Thiel samen met Wim Hillenbrink een bezoek
gebracht aan KWF in Amsterdam, waar gesproken is met haar directeur, dhr. Michel Rudolphie. Er is
gesproken en akkoord gevraagd over de opzet in Helmond waarbij 10% van de opbrengst,
gemaximeerd, aan Inloophuis de Cirkel afgedragen mocht worden. Dit is na een moeizaam overleg
goedgekeurd, mede omdat er tal van regionale sponsoren waren die deze restrictie hadden
meegegeven bij de toezegging van hun sponsoring, mede ingegeven door de vaak negatieve
berichtgeving omtrent KWF die op dat moment bestond omtrent de inzet van geld. Het paste
bovendien in het beleid van het KWF om meer geld in te zetten voor psychosociale zorg.
Dit Helmonds initiatief was destijds uniek en is aansluitend editie 2013 landelijk uitgerold en geldt
dus nu inmiddels voor alle regionale inloophuizen bij een Samenloop voor Hoop in Nederland
Tijdens de laatste SLVH in 2015, onder nieuw voorzitterschap is het bestaande beleid gecontinueerd,
overigens steeds met medeweten van het KWF omdat haar regio coördinator regelmatig aansloot bij
de vergaderingen en afschriften van de notulen ontving. De Helmondse editie van de SLVH was ten
aanzien van de psychosociale zorg het meest succesvolle in Nederland! Meer dan 100 survivors
sloten zich aan en werden verzorgd. Hen werd een prachtige 24 uur geboden. Er ontstonden echter
ook de eerste vragen vanuit KWF over de relatief hoge kosten voor de organisatie. Een evenement in
het Warandepark is natuurlijk veel kostbaarder dan op een atletiekbaan. Veel survivors, oftewel de
speciale gasten, bracht ook met zich mee dat er veel kosten werden gemaakt. Te denken valt aan een
tent voor activiteiten en workshops, de inrichting van de tent. Een ontbijt, lunch en diner. Ook de
partners van onze speciale gasten waren uiteraard als gast aanwezig.
De sponsoropbrengsten namen ook bij SLVH af en de opbrengst van de SLVH bleef dan ook ieder jaar
rond de € 70.000,00 hangen waarbij er 10% afdracht naar Inloophuis de Cirkel werd gedaan. Dat
stuitte op onbegrip vanuit het KWF. Men heeft vervolgens een boekonderzoek gedaan bij de
penningmeester. Hier zijn vragen gesteld over de hoge kosten en is gesteld dat de richtlijnen van
KWF niet zijn gevolgd. Bovendien werd melding gemaakt van verschillende (tegenstrijdige) belangen
van commissieleden. En dat terwijl KWF zelf betrokken was bij de opzet zoals die in Helmond is
gekozen, los van richtlijnen. Uiteindelijk is het onderzoek afgesloten en is het bestuur decharge
verleend maar is gesteld dat de voorzitter en penningmeester niet langer betrokken mochten zijn. Dit
alles werd per brief gecommuniceerd, een gesprek heeft nimmer plaats gevonden. Ook diverse email
berichten aan het KWF bleven en blijven onbeantwoord.
Niet eerder dan een bericht in het Eindhovens Dagblad is duidelijk geworden wat en wie werd
bedoeld met de “verschillende belangen”. Men bleek daarmee Paul van Thiel te bedoelen omdat hij
naast Horeca ondernemer in het Warandepark ook hoofdsponsor was, bestuurslid van SLVH
Helmond en Commissaris bij KSH Phileutonia.
Ook was men van mening dat KSH Phileutonia geld verdiend zou hebben aan de SLVH Helmond.
Ondanks de toezegging heeft men hierover geen contact opgenomen met onze president van dat
moment, Sander van der Lande.
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Twee zaken in de berichtgeving door KWF zijn feitelijk onjuist:
1. Paul van Thiel heeft nimmer tegenstrijdige belangen gehad bij de organisatie van SLVH in
Helmond. Hij was voorvechter van een gezamenlijk evenement en zorgde voor veel
directe inkoop en sponsoring vanuit leveranciers waardoor de kosten beperkt zijn
gehouden. Dus in het belang van het KWF. Hij was bovendien een sponsor die veel gaten
die door de afhakende sponsoren ontstonden direct opvulde met tijd, geld en middelen.
Ook was hij de sponsor van het 3-gangen menu voor alle survivors met partners en dit 3
edities lang!
2. Drankverkoop vond plaats door KSH Phileutonia. Er was dus geen commercieel gewin
voor de horeca gelegenheid van Paul van Thiel. Deze verkoop was bedoeld in de hoop
een deel van de kosten die Phileutonia moest maken af te dekken. Er is op geen enkele
manier door KSH Phileutonia “verdiend” aan de gezamenlijke organisatie. Sterker nog, er
is bij 3 edities meer dan € 200.000,00 opgehaald voor KWF terwijl KSH Phileutonia op die
3 edities een verlies heeft gehad van € 20.993,00.
Gezien de enorme (financiële) last die vanwege de ruime opzet bij KSH Phileutonia terecht kwam,
was binnen ons bestuur al eerder getwijfeld over voortzetting van de gezamenlijk organisatie van
een nieuwe editie van SLVH. Uiteindelijk betekende de hoge opbrengst voor het KWF een financiële
strop voor KSH Phileutonia.
Het zal u niet verbazen dat de berichtgeving vanuit KWF ons zwaar teleurgesteld heeft. Men is altijd
betrokken geweest en kon dus op geen enkele wijze verrast zijn door onze organisatie. Wel had men
steeds meer moeite met de hoge kosten, onder andere voor de survivors. De opbrengst stelde hen
teleur en een ander koers moest gevolgd worden. Het in diskrediet brengen van mensen die zo
keihard gewerkt hebben voor dit evenement heeft ons het meest teleurgesteld en heeft ons
besloten u deze brief te schrijven. Wij hechten er waarde aan geen publiciteit meer op te zoeken
omdat dit slechts verliezers zal kennen. Wij wensen het KWF het beste toe en hopen dat ze in de
toekomst met respect zullen omgaan met de mensen die samen met hen optrekken in de strijd tegen
kanker.

Met harmonieuze groet,

Wim Hillenbrink
President
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