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Nieuwsbrief 5: Principe akkoord met Protestantse gemeente
In het voorjaar van 2012 hebben de Protestantse Gemeente Dronten (PGD) en Stichting
Hospice Dronten (SHD) de intentie uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken een
hospice te exploiteren in de dienstwoningen behorende bij “Open Hof”.
In de maanden daarna is gewerkt aan definitieve besluitvorming binnen de PGD enerzijds en
aan het verkrijgen van onderbouwd inzicht in de eisen voor verbouwing en inrichting met de
daarbij behorende kosten anderzijds. In de loop van de zomer werd duidelijk dat de kosten
voor verbouwing hoger uitvielen dan oorspronkelijk ingeschat, hetgeen er toe leidde dat
Hospice Dronten moest concluderen dat de eerder besproken termijn van 5 jaar tekort was
om verantwoord verder te kunnen.
Deze week heeft de kerkenraad van de PGD ingestemd met een termijn van 10 jaar op basis
waarvan partijen hebben afgesproken op korte termijn te komen tot een definitieve
huurovereenkomst, waarin alle voorwaarden goed zijn vastgelegd en waarmee gewerkt kan
worden aan het binnenhalen door Hospice Dronten van voldoende financiële middelen om
de verbouwing en inrichting ook werkelijk mogelijk te maken.
Met de toezeggingen van de gemeente Dronten, de bijdrages uit particuliere en serviceclub
initiatieven tot nu toe en de voorlopige toezeggingen van enkele fondsen is al een stevig
fundament gelegd, maar pas nu er duidelijkheid en zekerheid is over de locatie kan
voortvarend gewerkt worden aan het verkrijgen van aanvullende zekerheden. Dit houdt in
dat naast de inspanningen van Stichting Hospice Dronten nu ook de Stichting Vrienden van
het Hospice aan het werk gaat om de Drontense samenleving te informeren en acties te
ontplooien gericht op versterking van het algemene en het financiële draagvlak.
Wat betekent de verlenging tot 10 jaar nu in de praktijk:
 We krijgen 10 jaar de tijd om het hospice op de kaart te zetten als een onmisbaar
onderdeel van de Drontense samenleving, voordat we naar een nieuwe locatie mogen
verhuizen
 10 jaar geeft de mogelijkheid om de noodzakelijke verbouwing en inrichting uit te voeren
binnen een financieel verantwoorde exploitatie
 Er zullen geen uitgaven worden gedaan die niet echt nodig zijn, maar die wellicht wel
zouden passen als er sprake is van eigendom of onbeperkte huurtermijn


Vanaf het begin zal er aandacht zijn om waar mogelijk al een financiële buffer op te
bouwen om hoe dan ook een goede doorstart na 10 jaar mogelijk te maken

