jaarverslag 2010
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg
Midden-Holland

de liefde
dichtbij voelbaar
vederlicht
zorgt er voor
dat je niet zwicht
de liefde
Helma de Wit
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Gebeurtenissen in het afgelopen jaar
Voor u ligt alweer het negende jaarverslag van de Stichting
Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland.
Het jaar 2010 had een moeilijke start. Na zeven of acht jaar
komen veel organisaties in een nieuwe fase terecht die gepaard
gaat met onrust. De weg naar een professionelere organisatie
gaat niet altijd over rozen. Een aantal zeer waardevolle vrijwilligers van het eerste uur voelde zich niet meer helemaal thuis
terwijl een aantal nieuwe vrijwilligers om een professionelere
organisatie vroegen. In deze fase heeft het bestuur dan ook
geïntervenieerd om samen met de beroepskrachten, vrijwilligersraad en vrijwilligers de eerste stap te zetten naar een
‘nieuwe’ organisatie met een hoge kwaliteit van dienstverlening en een organisatie waar een ieder zich op zijn of haar plek
voelt want vrijwilligers zijn toch wezenlijk om de sfeer van
Bijna-Thuis te realiseren. Het was dan ook goed te zien dat bij
het jaarlijks kerstdiner 80 mensen aanwezig waren om in positieve sfeer een moeilijk jaar af te sluiten.
2010 Was ook het jaar dat de vrijwillige terminale thuiszorg van
de Vierstroom onderdeel werd van onze organisatie. Een meer
dan positieve ontwikkeling om verder invulling te geven aan de
palliatieve terminale zorg.

Een Bijna-Thuis-Huis betekent ook dat de medewerkers, in tegenstelling tot de beginfase van het hospice, steeds meer te
maken krijgen met gasten die weten wat ze willen in hun laatste levensfase. Uiteraard een positieve ontwikkeling.
2011 Zal in het teken staan van verbreding van de dienstverlening en verdere samenwerking met derden. Zeker op het gebied van de terminale thuiszorg komen er steeds mee spelers
op de markt en moeten wij ons herbezinnen op de diverse in
het verleden gemaakte afspraken.
2011 Zal ook het jaar zijn waarin er beslissingen moeten worden
genomen en financiering wordt gezocht om het pand aan de
Ridder van Catsweg te verbeteren zodat de dienstverlening nog
beter wordt, hierbij valt te denken aan een logeerkamer voor de
familie van de gasten.

Flora van Egdom
Voorzitter bestuur Stichting Hospice en Terminale Thuiszorg
Midden-Holland

Er komt steeds meer aandacht voor de stervende mens waardoor de positiebepaling van het hospice en de terminale thuiszorg in de samenwerking met andere partijen een belangrijk
punt van aandacht was en ook komend jaar nog zal blijven. Uitgangspunt is echter nog steeds en dat zal ook blijven dat wij
een Bijna-Thuis-Huis zijn en een gelijkwaardige partij ten opzichte van andere partijen als het gaat om terminale zorg.
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Bestuur

Mevrouw Vollmar is zeer te spreken
over het werk van Stichting Hospice
en Vrijwillige Terminale Thuiszorg
Midden-Holland. Haar man Karl is in
februari in het hospice overleden in
aanwezigheid van al haar kinderen.
De familie heeft in een goede sfeer
afscheid kunnen nemen.
Ongeveer vijf jaar geleden werd de ziekte
kanker bij mijnheer Vollmar ontdekt. Na
een darmoperatie en het aanbrengen van
een stoma leek alles beter te gaan, maar
er werden helaas uitzaaiïngen in andere
organen geconstateerd.
Mevrouw Vollmar: “Mijn man heeft diverse chemokuren gehad, maar het werd
er allemaal niet beter op. Op een bepaald
moment kon hij de bijwerkingen en pijnen niet meer verdragen en is hij ermee
gestopt. Nadien knapte hij op en we
deden weer allerlei dingen samen en
trokken er vaak samen op uit. Ik heb zelf
de verzorging van hem op me genomen,
zodat we niet te veel afhankelijk werden
van verpleegkundigen en we weg konden
gaan wanneer we wilden. Tenslotte ik
ben zelf ook verpleegkundige geweest.”

Colofon

tekst:
Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg
Midden-Holland
realisatie:
Hans van der Veen
druk:
Drukkerij Luma Stolwijk
oplage:
200 exemplaren

Opname in het hospice
Meneer Vollmar kreeg problemen met
zijn knie. Hij moest daardoor regelmatig
in het ziekenhuis worden opgenomen.
“De doktoren hadden bewondering voor
zijn doorzettingsvermogen,” zegt mevrouw Vollmar met trots. “Hij was een
echte doorzetter, maar op een bepaald
moment kon hij niet meer lopen en werd
pagina 3

Gasten

‘Als het niet anders kan, dan biedt het hospice een uitstekend
alternatief’
hij bedlegerig. Er zou een speciaal bed komen in de woonkamer,
waar hij op zou gaan liggen. Hij was op dat moment al terminaal en kregen we vrijwillige terminale thuiszorg aan huis. Hij
wilde rust maar niet in de drukke woonkamer, dus was het hospice een goed alternatief voor hem. We kenden het hospice al
omdat een vriendin van mijn dochter in het hospice is gestorven. We zijn daar met open armen ontvangen, wat een gemoedelijke sfeer en wat een rustiek.”

Zelf verzorgen
Mevrouw Vollmar is ook in het hospice haar man blijven verzorgen, soms met hulp van de vrijwilligers in het hospice. “Ik denk
dat ze er even aan moesten wennen dat ik alles zelf deed. Ik was
de hele dag bij hem. Kijk en dat vind ik nu prachtig: je mag zelf
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je gang blijven gaan en alles zelf regelen.
Meneer Vollmar heeft 11 dagen in het hospice gelegen en de
laatste drie nachten voor zijn overlijden is mevrouw bij haar
man gebleven. “Hij is daar rustig ingeslapen terwijl we er allemaal bij waren en de merels buiten in de tuin floten.”

Tevreden
“ Ik ben erg tevreden over hoe het allemaal is gegaan. Ik ben vol
lof voor de verzorging in het hospice. Mijn man stak ook altijd
twee duimen op als een vrijwilliger langs kwam,” besluit mevrouw Vollmar.

Gasten

Per 31 december 2010

Organisatie

G
G

Sinds 1 januari 2010 zijn de activiteiten palliatieve terminale
zorg van de Vierstroom overgenomen door Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland en is Elly van Tol als coördinator in dienst bij de de organisatie. Daarvoor was zij 13
jaar in dienst bij Thuiszorgorganisatie Vierstroom, waarvan
de laatste acht jaar als coördinator terminale thuiszorg.
Helma de Wit werkte voorheen ook bij de Vierstroom bij
een afdeling die later is opgeheven. Zij kreeg toen de mogelijkheid om voor de nieuwe thuiszorgorganisatie te werken.
In tegenstelling tot Elly kende zij de vrijwilligers die meegingen naar de, voor hun nieuwe stichting, niet. Voor haar
was ook alles nieuw en kon zij er onbevangen aan het werk
gaan. Alle thuiszorgvrijwilligers palliatieve thuiszorg van de
Vierstroom zijn meegegaan naar de nieuwe organisatie.
Elly: “Je kunt beter samenwerken, als je allebei hetzelfde werk doet.
Het was logisch dat wij zouden overgaan naar de nieuwe stichting.

G
G
G

aantal gasten in het hospice
aantal inzetten thuis
aantal vrijwilligers thuiszorg
aantal vrijwilligers in het hospice
aantal vrijwilligers hospice en thuiszorg

·
Aantal vrijwilligers niet aan bed:
G tuin
G boodschappen
G klus
G website
G financiën
G administratie

17
1
1
2
1
1

Commissies:
laatste Zorg
G PR-groep
G evenementen
G redactie ‘Laatste Nieuws’
G ‘Open-Huizers’
G Vrijwilligersraad

10
10
3
3
8
5

G

Zij hadden ook een hospice met veel vrijwilligers. En voor de verwijzers is het veel duidelijker als ze met één organisatie te
maken hebben en het is allemaal veel goedkoper. Alles werkt
veel efficiënter.”

Wennen aan elkaar
“Het proces is goed verlopen. We hebben daar met elkaar veel
tijd in geïnvesteerd. De vrijwilligers in de thuiszorg van beide organisaties hebben in het begin veel activiteiten met elkaar gedaan om aan elkaar te wennen en ervaringen uit te wisselen.
Daarnaast deden we aan deskundigheidbevordering en werd de
laatste sessie afgesloten met een creatieviteitsochtend. We hebben met elkaar in groepjes schilderijen gemaakt die we later
met elkaar hebben verbonden tot een kunstwerk, symbolisch
voor het samenwerken. Het proces is soepel verlopen en we zijn
er zeer tevreden over. Beide organisatie spreken nu van een winwin-situatie,” besluit Elly.
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53
42
36
42
78

Organisatie

samenstelling bestuur per 31-12-2010
Flora van Egdom
voorzitter
Anke Meerding
lid
Otto Schachtschabel
penningmeester
Hans de Leeuw
lid
Marc Rutten
lid
Corry Schouten
administratief medewerker
Marianne Boone
manager
Elles de Mik
Elly van Tol
Simone van Uunen
Helma de Wit
coördinatoren

Snelle inzet vrijwilligers thuis
“Ongeveer 75 procent van de bevolking in Nederland heeft de wens om thuis te sterven, maar voor een kwart voor hen is dat niet haalbaar. Als we meer investeren in de
ondersteuning van mantelzorgers -vooral ook in de preventieve sfeer- dan is het waarschijnlijk dat meer mensen thuis kunnen sterven, “ volgens Helma de Wit.
“Om thuis sterven mogelijk te maken, is hulp van buitenaf soms noodzakelijk indien
de omgeving van de mantelzorger de zorg niet of onvoldoende kan regelen. Ze kunnen bij ons een aanvraag indienen.”
Helma: “Wij hebben als organisatie een pool van thuiszorgvrijwilligers die zich hebben
aangemeld voor deze snelle inzet. Soms worden ze ‘s ochtends gevraagd of ze
‘s middags of ‘s avonds al inzetbaar zijn. In de meeste gevallen lukt het ons om dat te
realiseren. We zijn nu bezig om deze specifieke dienstverlening van onze organisatie
meer op de kaart te zetten, zodat mantelzorgers gebruik kunnen maken van snel inzetbare vrijwilligers.”
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praktijkvoorbeeld
Dochter verzorgt dagelijks van ‘s ochtends
07.00 uur tot 23.00 uur haar terminale
moeder. Voor de nachtelijke uren is er professionele hulp aanwezig. De echtgenoot
van de dochter wordt plotseling ziek en
moet in het ziekenhuis worden
opgenomen. Dochter vraagt via de wijkverpleegkundige snelle hulp in van de
vrijwillige terminale thuiszorg.
Voor mevrouw is er tijdelijk vervanging
geregeld. Zij kan nu ‘s avonds haar man in
het ziekenhuis bezoeken.

Grada Jaspers
organisatie intervisiebijeenkomsten
vrijwilligers
Thea Steenland
boodschappen
Henk Vrijenhoef
klusjesman
Loes van der Gaag
Minke van Noord
Yvonne van der Veer
Gerda Verdoold
Adri Oskam
Vrijwilligersraad
Rieneke Hoogendoorn
Ria Slaman
Jeannette Ham
Vrijwillige Bereikbare Diensten
Commissies
G Laatste Zorg: voor de verzorging na
het overlijden
G Interieurcommissie: voor vervanging
en aanschaf in het interieur
G Evenementencommissie: voor uitstapjes voor de vrijwilligers, een extra attentie bij de feestdagen (de
chocoladeletter op 5 december en
oranje tompoezen op Koninginnedag)
en de kerstborrel in december
G Kunstcommissie: voor de exposities in
het Atelier; om de drie maanden exposeert een vrijwilliger

Activiteiten voor vrijwilligers
“Voor vrijwilligers organiseren we diverse
activiteiten: van scholing tot en met ontspanning in de vorm van bijvoorbeeld excursies. We organiseren twee keer per
jaar een introductiecursus die bestaat uit
zeven ochtenden, waarbij vrijwilligers
onder andere leren hoe ze moeten omgaan met terminale mensen. Ook krijgen
ze een cursus tiltechniek en lopen ze
twee keer mee in het hospice om ervaring
op te doen. Bij de overkoepelende organisatie VTPZ kunnen vrijwilligers deelnemen aan speciale cursussen. Ook kunnen
zij de zogenaamde tweeluik bezoeken,
die bestaat uit twee bijeenkomsten over
een specifiek onderwerp dat met de
palliatieve zorg te maken heeft,” vertelt
Helma.

Evenementencommissie
Bij de stichting is een commissie actief
die zich bezighoudt met het organiseren
van het jaarlijkse vrijwilligersuitje.
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In 2010 zijn ruim 70 vrijwilligers in Leiden
geweest. Eerst een bezoek aan Naturalis
waar ze een ondekkingstocht door het
menselijk lichaam hebben gemaakt en
later een boottocht door de grachten.
Aan het eind van de dag hebben de vrijwilligers op een terras onder het genot
van een drankje kunnen genieten van het
mooie weer.
Ook organiseert de commissie jaarlijks de
nieuwjaars- en vakantieborrel en een
goed verzorgd kerstdiner. Veel vrijwilligers bezoeken de activiteiten die de activiteitencommissie organiseert.

Vrijwilligers
Sinds de overname is het aantal vrijwilligers dat in de palliatieve thuiszorg werkt flink toegenomen. Een
tweetal vrijwilligers aan het woord.
Anny (rechts op de foto) werkt sinds 1999
bij Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland. Niet alleen in de
thuiszorg, maar ook bij invalbeurten in
het hospice. Anny heeft jarenlang haar
ouders tot hun dood heeft verzorgd.

Annelies (links op de foto) werkt nog niet
zo lang bij de stichting. Zij heeft gekozen
voor de thuiszorg. Door het overlijden van
haar vader is zij in contact gekomen met
de terminale thuiszorg. Zij werkt gemiddeld twee keer vier uur in de week als
vrijwilliger, maar dat kan variëren, de ene
week wat meer dan de andere. Vrijwilligers in de thuiszorg proberen de familie
en/of vrienden van een terminaal zieke te
ontlasten, zodat ze ook nog hun eigen
dingen kunnen doen.

Dankbaar werk
Beiden vinden het werk in het hospice en
in de thuiszorg dankbaar werk. “Je krijgt
er veel voor terug,” zegt Annelies. “
“Schouderklopjes, dankbetuigingen en
soms wel eens een lieve brief van een nabestaande.”

Thuiszorg
“In het hospice kan je terugvallen op je
collega, want je werkt daar altijd met z’n

tweeën. In de thuiszorg werk je in je eentje en heb je veel meer contact met de
zieke. Ook denkt men wel dat wij huishoudelijk werk doen of medische zorg
verrichten, maar dat is niet zo. Onze taak
is er zijn voor de zieke. We zitten bij hen
aan bed, lezen soms voor en houden hun
hand vast. Wij proberen het op die manier zo comfortabel te maken voor de
zieke. Soms vertellen ze hun levensverhaal wat ze allemaal hebben meegemaakt in hun leven en vaak merk ik dat
ze ermee klaar zijn en wachten op de
dood,” vertelt Anny.
Anny vult aan: “Het gebeurt ook wel dat
de laatste dagen van het leven, als het
einde nadert, de familie het van ons overneemt. Je kunt dan eigenlijk geen afscheid nemen. Een tijdje geleden kwam ik
een dochter tegen. Zij vroeg of dat ik mee
wilde naar het huis van haar vader waar
hij lag opgebaard. Zo heb ik toch afscheid
kunnen nemen en vond deze afronding
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wel heel fijn.”
“Als je in de terminale thuiszorg als vrijwilliger wilt werken, dan krijg je eerst een
intakegesprek met één van de coördinatoren. Daarna ga je een aantal dagdelen
cursus volgen, zodat je goed voorbereid
bent op het werk dat je gaat doen. In het
hospice is de zieke gast en in de thuiszorg
zijn de vrijwilligers gast. Wij stellen ons
altijd terughoudend op en vragen altijd
van te voren of wij iets moeten doen. Wij
nemen niet vaak zelf het initiatief. Als je
wordt gevraagd om hulp te bieden in een
thuissituatie, dan word je van te voren
gebeld. Je krijgt een rooster toegestuurd
met de werktijden en zo weet je ook wie
jouw directe collega’s zijn. Als ‘het werk’
klaar is op een adres, dan evalueren we
met de betrokken vrijwilligers en één van
de coördinatoren. Je hebt veel aan zo’n
gesprek, want je kan je ervaringen delen
met anderen,” besluit Annelies.

De boer op
Carolien Kooi en Marianne Peltenburg zijn lid van de werkgroep presentatie . Deze groep bestaat uit tien vrijwilligers die
regelmatig presentaties houdt voor groepen over het werk van
Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland.
Marianne: “We geven een powerpointpresentatie. Dat is eigenlijk de basis van ons verhaal, maar we vertellen er veel omheen
en beantwoorden de vragen die de belangstellenden stellen.”
Carolien: “We geven de presentatie in het Atelier achter het
hospice, maar wij gaan ook naar organisaties of instellingen
toe. Dat doen we gemiddeld één keer per maand en dan zijn we
met twee vrijwilligers, één die werkt in de thuiszorg en één die
werkzaamheden verricht in het hospice zodat we praktijkvoorbeelden kunnen geven.
Marianne: “Het gebeurt ook wel eens dat aanwezigen over hun
eigen ervaringen of wat ze hebben meegemaakt gaan vertellen. Het wordt dan net een soort kringgesprek, waarbij serieus
naar elkaar geluisterd wordt. Door de presentaties kunnen we
een steentje bijdragen aan de bekendheid van onze organisatie
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en de terminale zorg die wij in de thuisituatie en in het hospice
kunnen bieden.”
In 2010 zijn voor de volgende groepen en organisaties lezingen
en/of presentaties gehouden
G SIOM Gouda
G Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen Bergambacht
G ANBO Lekkerkerk
G Driestarcollege Gouda
G Zorgmarkt Vlist
G ID College Gouda: volwassenonderwijs, MBO verzorging,
MBO verpleging
G De Christenvrouw Gouda
G Vrouwenvereniging Reeuwijk
G Vrouwen verschillende culturen Waddinxveen
G Verpleegkundigen Netwerk Palliatieve Zorg
G Inloophuis voor mensen met kanker Boskoop
G Symposium Netwerk Palliatieve Zorg Gouda
G Kerstmarkt Gereformeerde Kerk Gouda

Vrijwilligers

De vrijwilligersraad

Werkzaamheden

De vrijwilligersraad (VR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt alle
vrijwilligers van het hospice en de terminale thuiszorg in het beleids- en besluitvormingsproces van de organisatie daar
waar het vrijwilligerswerk betreft.
Het kan hierbij gaan om zaken van inhoudelijke en praktische aard. De VR kan manager, coördinatoren en bestuur (ook
ongevraagd) benaderen met advies.

In 2010 heeft de VR:
G na de overname van de VPTZ van de
Vierstroom, twee afgevaardigden verwelkomd van die groep, het VR-reglement aangepast dat noodzakelijk
geworden door genoemde overname
G adviezen gegeven aan de manager in
het te vormen beleid rond voorbehouden handelingen
G de instructies rond het brandalarm
mee verbeterd
G de communicatie naar de vrijwilligers
toe, na het overlijden van gasten in
het hospice, verbeterd
G de vrijwilligersovereenkomst aangepast
G meegedacht over de inzet van het
verpleegkundig team in het hospice.

De VR bestaat uit vijf afgevaardigden van
de hospice- en thuiszorggroep. Zij vergadert minimaal vier keer per jaar samen
met de manager.
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Ook in 2011 hoopt de VR zich weer in te
zetten voor het optimaliseren van de
werkomstandigheden van alle vrijwilligers en om, waar mogelijk, mee te denken met de plannen van de
coördinatoren, manager en het bestuur.

Tuinvrijwilligers
Thea Wennekes en Nico Sleeuwenhoek zijn wel de twee aanjagers bij de tuingroep van het hospice. Thea als organisator en Nico regelt meer de praktische zaken. Nico is ook bijna elke week te vinden in de tuin rond het hospice om leiding te geven aan een kleine 20-tal tuinvrijwilligers.
In 2002, bij de bouw van het hospice, is ook gelijk de tuin ingericht. Een tuinarchitectenbureau heeft de tuin onworpen en leerlingen van het Wellant College hebben meegeholpen de tuin in
te richten. Daarna is de tuingroep van het hospice in het leven
geroepen die wekelijks aan de tuin onderhoud pleegt. De tuin-

pagina 11

groep is voortgekomen uit de regionale afdeling van de vereniging Groei en Bloei. De meeste tuinvrijwilligers zijn nog steeds
betrokken bij deze afdeling.

Vrijwilligers

Groene vingers
Thea en Nico hebben beiden groene vingers. Thea was vroeger
werkzaam als verpleegkundige en geeft sinds kort workshops
bloemdecoraties en bloemschikken. Nico is een doorgewinterde
groentekweker en kweekte groente op zijn eigen kwekerij in
Stolwijk. Thea wilde altijd iets doen voor het hospice en Nico
kwam in aanraking met het hospice doordat zijn vrouw vanaf
het begin van het hospice zich als vrijwilliger inzet.
Thea: “Iedere week zijn vrijwilligers als vast koppel in de tuin
bezig met schoffelen, harken, grasmaaien, vegen en snoeien.
Nico heeft de leiding. Als er iets speciaal gedaan moet worden,
dan geeft hij instructie. We hebben afgesproken dat we niets
aan de tuin veranderen zonder overleg met de tuinachitect. De
tuin is nu nog meer dan 90 procent van het oorspronkelijk ontwerp. Af en toe veranderen we wel wat, bijvoorbeeld als planten
vervangen moeten worden.
We werken met een rooster dat loopt van begin april tot eind
oktober. Iedere tuinvrijwilliger weet dan wannneer hij of zij aan
de slag moet. Alles verloopt prima en we doen als vrijwilligers
ons werk met plezier.

Beuk
Nico: ”De tuinen hebben verschillende terrassen, waar je rustig
kunt zitten. De tuinen stralen rust uit en als je er bent, heb je
niet het gevoel dat je in een druk gedeelte van Gouda bent waar
momenteel veel wordt gebouwd. Bij de ingang aan de Ridder
van Catsweg staat onze monumentale boom, een beuk die al
heel wat jaartjes oud is. Daar mogen we niet aankomen, want
het is een beschermd monument. Een tijdje geleden wilde de
familie van een overleden gast van het hospice een boom
schenken aan het hospice. Met de tuinarchitect hebben we toen
gekeken naar de soort boom en de plek waar ze moest komen
te staan. De geschonken beuk maakt nu deel uit van een visuele
driehoek van bomen in de voortuin.”

Kunst in de tuinen
“In de vijver achter het hospice staat een roestvrijstalen kunstwerk. Het is gemaakt in opdracht van de tuinarchitect en stelt
een moderne windwijzer voor. In de voortuin staat het kunstobject ‘Stof der Eeuwen’ en is geschonken door een kunstenaar uit
de straat waar het hospice is gevestigd. En we hebben een
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sculpture van een bekende Goudse kunstenaar, die in het hospice is gestorven. Vanuit het raam van zijn kamer keek hij zo op
zijn eigen gemaakte kunstwerk. Al met al maakt dit de tuinen
bijzonder en het is prima toeven in de tuin, niet alleen voor ons
als vrijwilligers, maar ook voor de gasten en hun familie.
Het straalt een zekere rust uit.

Vrijwilligers

Stichting Vrienden van Hospice en Vrijwillige
Terminale Thuiszorg Midden-Holland
Het doel van de Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland (kortweg de
‘Vrienden’) is om de terminale zorg in de Witte Villa en in de thuissituatie te
ondersteunen. Dat is vooral van belang voor de gasten in het hospice en terminale zieken thuis. Hun comfort dient verzekerd te zijn in de moeilijke laatste dagen van hun leven. Maar het is ook belangrijk dat de talrijke
zorgverleners en vrijwilligers in hun zorg goed gefaciliteerd worden.
De accommodatie mag daarbij geen hinderpaal zijn.
Ondersteuning gebeurt door financiering van projecten waarvan de Stichting Hospice
en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland de behoefte aangeeft. De kosten
van dergelijke projecten kunnen beperkt zijn, maar soms gaat het om tienduizenden
euro’s. Doorgaans is de start van een project afhankelijk van de garantie tot vergoeding door de Vrienden. De besturen van beide stichtingen overleggen periodiek over de
plannen en de voortgang van de realisatie. Daarnaast is er een garantie van de Vrienden voor rentebetalingen op de bestaande leningen van de organisatie en voor verschillende andere (potentiële) uitgaven.

Opknapbeurt

Stichting Vrienden van
Hospice en Vrijwillige
Terminale Thuiszorg
Midden-Holland
bestuur
Hans de Leeuw
voorzitter
Age Willemse
penningmeester
Joyce Klemann-Joosten
lid

De stichting betaalde de grote opknapbeurt die eind 2009/begin 2010 plaatsvond.
Deze kon dankzij de opbrengst van met name het Charity Dinner dat eind 2009 werd
gehouden en de baten uit de RPM-marathon, worden vergoed.
De aflossing van de hypotheek aan de bank heeft geleid tot een vordering van de
‘Vrienden’ op de stichting, op zodanige voorwaarden dat de exploitatiekosten lager
uitkomen.

UItbreiding
Voor de nabije toekomst is in uitbreiding van de accommodatie voorzien. De ‘Vrienden’
hebben zich garant gesteld voor de kosten, mits deze binnen het gestelde maximum
bedrag blijven.
Deze garantiestellingen werden mogelijk gemaakt door de gulle gaven van de vrienden in 2010. Verschillende gasten of hun nabestaanden, bedachten het Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland door legaten of schenkingen. Soms klein,
soms groot; soms eenmalig, soms periodiek of meerjarig op notariële akte. Ook het bedrijfsleven liet zich niet onbetuigd, evenals verschillende kerkgenootschappen.
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Financiën

2010 Is met een klein positief resultaat
afgesloten. De uitgaven waren iets lager
dan onze inkomsten waardoor een positief resultaat ontstond van 84 euro
(2009: - 2.467 euro).
Onze inkomsten bedroegen 392.785
euro (2009: 315.887 euro) en onze uitgaven bedroegen 392.701 euro (2009:
318.354 euro).
Voor het hospice en de thuiszorg belangrijke inkomsten in 2010 waren:
De subsidie van 235.370 euro, voor een
groot deel de subsidie van het
ministerie van VWS.
De giften van 9.260 euro die we hebben
ontvangen van de gemeenten Waddinxveen, Ouderkerk a/d IJssel en Reeuwijk.
De bijdragen van onze gasten en nabestaanden van 28.629 euro voor de
dagen dat ze in ons hospice verblijven
en de nazorg die we verlenen nadat ze
zijn overleden. De bijdragen zijn in 2010
circa 6.000 euro lager dan in 2009
omdat onze gasten minder lang in ons
hospice verbleven.
De grootste uitgaven zijn gedaan voor
de exploitatie van het hospice en de
thuiszorg. Deze bedroegen in 2010
330.460 euro en bestaan voor het groot-
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ste deel uit uitgaven voor personeel,
verzekeringen, vrijwilligers en verzorging gasten.
De eind 2009 overgenomen thuiszorgactiviteiten van de Vrijwillige Thuiszorg
Gouda zorgde voor een flinke impuls op
de subsidieverlening van het ministerie
van VWS. Inmiddels zorgen de thuiszorgactiviteiten voor ongeveer 25% van
onze subsidie-inkomsten.

Samengevat
We kijken terug op 2010 als een financieel jaar waarin we geen grote projecten
hebben gehad. De uitbreiding van de
thuiszorgactiviteiten zorgen nu en voor
de toekomst voor een stabielere subsidiestroom. De financiële exploitatie van
het hospice en de thuiszorg verloopt
voorspoedig.

Ridder van Catsweg 67
2803 NA Gouda
telefoon 0182 - 35 81 99
www.hospicemiddenholland.nl

