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Nieuwsbrief 3. Voorbereiding Hospice Dronten in laatste fase 

Mont Ventoux 

Op 1 september beklimmen meer dan 1000 deelnemers de Mont Ventoux.  Doel: met deze 

sportieve prestatie 1,5 miljoen euro bij elkaar brengen voor KWF Kankerbestrijding en een 

aantal lokale goede doelen, waar Hospice Dronten er dit jaar 1 van is. Op de site van 

Stichting Mont Ventoux www.grootverzettegenkanker.nl  staat veel informatie. 

 In contacten met deelnemers valt op dat ze bijna allemaal gedreven zijn, omdat men zelf of  

iemand uit de naaste omgeving gestreden heeft tegen kanker. Met deze prestatie wil men 

iets terugdoen als herinnering maar ook om steun te verlenen aan het bestrijden of 

verlichten van kanker in welke vorm dan ook. Een soortgelijke motivatie karakteriseert ook 

onze vrijwilligers bezig met intensieve en terminale zorg. Beide typen vrijwilligers verdienen 

daarom groot respect en veel waardering. 

 

Waar staan we nu met Hospice Dronten 

 De laatste maanden zijn er enkele belangrijke fundamenten gelegd onder de realisering van 

een hospice. De Protestantse gemeente in Dronten heeft de 2 dienstwoningen bij Open Hof 

voor een periode van tenminste 5 jaar beschikbaar gesteld als locatie voor het hospice,  de 

gemeente Dronten heeft een subsidiebedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld als bijdrage in 

de voorbereidingskosten plus een renteloze lening van € 50.000 met een looptijd van 5 jaar. 

Last but not least: 23 nieuwe vrijwilligers hebben met succes de pittige opleiding afgerond 

en staan klaar om hun steentje bij te dragen bij ondersteunen van terminale zorg en het 

runnen van het hospice 

 

Wat moet er de komende maanden gebeuren: 

1. Uitwerken van plannen inclusief financiële consequenties voor verbouwen en inrichten 

van het hospice in de woningen bij Open Hof. Het hospice moet voldoen aan de basiseisen 

voor een hospice.  De eerste schetsen zien er goed uit, alleen de bijbehorende financiële 

plaatjes komen duidelijk boven de begrotingsruimte. Kortom, we zijn er nog niet, maar 

vertrouwen er op dat we er uitkomen. 

2. Voorbereiding algemeen.  Opleiding van een nieuwe  groep extra vrijwilligers in het 

najaar, voorbereiden procedures, werkschema’s etc. waarvoor geen tijd is in de laatste fase 

van inrichten en opstarten van het hospice.  Promotie en foldermateriaal klaar maken ter 

ondersteuning van alle acties gericht op het binnenhalen van geldelijke middelen.   
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3. Actief fondsen werven langs 2 lijnen: Hospice Dronten richt zich rechtstreeks op de grote  

fondsen en  organiseert acties gericht op particulieren en bedrijven binnen de gemeente 

Dronten, die aangeven interesse te hebben als founder, sympathisant of sponsor een 

bijdrage te willen leveren. Stichting Vrienden  van Hospice Dronten richt zich met name op 

de lokale samenleving met een scala aan mogelijkheden om bij te dragen aan een sluitende 

exploitatie van hospice Dronten. 

 

Voor het einde van het jaar moet er harde duidelijkheid zijn waar we op kunnen rekenen, 

zodat datgene wat moet gebeuren ook financieel goed is afgedekt voor de korte en langere 

termijn. 

 

Financieel overzicht 

 Vanaf de start april 2011 tot 1 juli 2012 zijn de inkomsten uit acties en spontane 

bijdrages in evenwicht met de uitgaven die zijn gedaan met name voor opleiding van 

nieuwe vrijwilligers en de eerste kosten voor klein promotiemateriaal, dat gebruikt is 

bij de verschillende acties. In totaal gaat het om een bedrag van afgerond € 35.000,- 

 In de verdere voorbereiding worden kosten gemaakt voor verdere opleiding, voor het 

maken van bouwtechnische plannen, voor inrichten van een simpele administratie en 

moet  worden gerekend met onderbezettingsverlies in de eerste operationele jaren. 

Met de huidige inzichten komt het totaal voor deze fase op € 130.000,- 

 In de begroting die voor de eerste jaren is opgesteld volgens richtlijnen en op basis 

van ervaringen van de koepelorganisatie voor terminale zorg (VPTZ) is er ruimte tot 

€350.000 voor gebouw- en verbouwkosten en moet gerekend worden met € 175.000 

aan inrichtingskosten plus € 25.000 onvoorzien. Deze kosten zijn duidelijk hoger dan 

normaal vanwege de specifieke eisen waaraan voldaan moet worden bij een hospice. 

 

Conclusie: in totaal hebben we zo’n € 715.000,-nodig aan financiële middelen. Hiervan is ca. 

€175.000 al afgedekt ( € 35.000 is binnen,  voor € 95.000 liggen er harde toezeggingen  met 

daarnaast nog een indicatieve toezegging van mogelijk zo’n € 40.000).    

Kortom: nog ruim € 540.000 te gaan. 

 

Bronnen 

Het is lastig aan te geven waar geld nou precies vandaan zal komen, maar duidelijk is wel dat 

het grootste deel  moet komen uit de eigen samenleving in de regio Oost-Flevoland en 

gemeente Dronten.  We verwachten € 150.000 te ontvangen van Goede Doelen Fondsen en 

denken  dat het mogelijk moet zijn ruim € 400.000 binnen te halen met funding uit  

eenmalige toezeggingen en jaarlijkse acties via Stichting Vrienden van het Hospice.    

 

Het is nu tijd een  beroep te doen op individuele burgers en bedrijven of instellingen om bij 

te dragen aan het realiseren van het hospice. Het is belangrijk om nu duidelijk te krijgen dat 

de investeringen inderdaad uit eigen middelen betaald kunnen worden. 



Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, waarbij afhankelijk van de vorm van schenken 

ook het belastingelement een belangrijke en interessante rol kan spelen.   

 

Mogelijkheden directe bijdragen aan Stichting Hospice Dronten: 

 Founders:  personen/bedrijven, die een bedrag van € 25.000,- beschikbaar willen 

stellen (effectieve kosten bij 50% belasting: € 12.500  

 Sympathisanten:  personen/instellingen  die een bedrag van € 10.000,- beschikbaar 

willen stellen ( effectieve kosten bij 50% belastingdruk: € 5.000)  

 Sponsors:  bedrijven die een bedrag van tenminste € 1.000,-beschikbaar willen 

stellen (effectieve kosten bij 25% vennootschapsbelasting: € 750  

  

Mogelijkheden via Stichting Vrienden Van het Hospice, die activiteiten en acties zullen  

ontplooien vanaf het moment dat er duidelijkheid is over de locatie: 

 Club van 100: personen die over  een periode van tenminste 5 jaar een bedrag van € 

100/jr beschikbaar stellen (effectief bij 50% € 250 in 5 jaar)  

 Vrienden van: personen die voor meerdere jaren (gemiddeld 5) een bedrag van 

tenminste € 25,- per jaar toezeggen  

 Alle overige giften die door acties of langs spontane weg binnenkomen  

 

Organisatie 

 Bestuur concentreert zich op uitwerken van de plannen, aanbestedingstraject 

verbouwing en inrichting en coördinatie van overige acties, daarbij ondersteund door 

de coördinator en blijft enige aanspreekpunt voor founders  en sympathisanten  

 Vrijwilligers en VITT worden betrokken bij de activiteiten naar de eigen samenleving, 

waarbij naast algemene support ook een beroep kan worden gedaan om te helpen 

bij de opvolgende activiteiten. Bestuur Stichting Vrienden van het Hospice neemt 

daarbij het coördinerende voortouw 

 Comité van Aanbeveling is op de hoogte van alle plannen en ondersteunt waar 

mogelijk de acties door uitleg en oproep in hun netwerken 

 

 

 


