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Bestuursverslag 2013  Stichting Hospice Dronten 

Nadat op 31 december 2012 een 10-jarige huurovereenkomst  met de Protestantse Gemeente kon 

worden afgesloten,  is er in de loop van 2013 veel werk verzet om te bereiken dat  de organisatie 

vanaf 1 oktober formeel aan de slag kon. Op 3 oktober is het hospice geopend onder veel 

belangstelling, nadat op de Open Dagen die daaraan vooraf gingen reeds veel belangstellenden uit de 

Drontense gemeenschap het hospice hadden bekeken. Zonder uitzondering waren de reacties 

uitermate lovend en positief. 

 

Het jaar begon met een zware tegenvaller. Begin februari kwam het bericht dat de beoogd 

coördinator ziek was en in ieder geval voor langere tijd uit de running zou zijn. Hoewel het verloop in 

eerste instantie zó positief was, dat ze eind 2013 weer aan een reïntegratietraject kon beginnen, 

bleek begin 2014 dat het niet goed ging. Eind maart 2014 hebben we afscheid moeten nemen van 

Ellen Kanters. Zij was vanaf het begin betrokken bij het hospice en een drijvende kracht achter de 

standkoming.  

 Vanaf april 2013 heeft Agnes Goldenbeld als plaatsvervangster de algemene coördinatie en met 

name het kwartiermaken voor de nieuwe organisatie ingevuld, daarin enorm geholpen door enkele 

vrijwillige coördinatoren, die naast hun inzet voor de VITT ook veel werk hebben verzet bij de 

voorbereiding van de organisatie van het hospice. Na de opening is een 2e coördinator aangesteld 

om te helpen bij het inlopen en inrichten van de praktische organisatie. Beide betaalde 

coördinatoren hebben een tijdelijke aanstelling. 

 

Verbouwing en inrichting 

In het eerste kwartaal zijn plannen voor verbouw en inrichting met architect en calculator uitgewerkt 

en opgesteld als basis voor een aanbesteding. Met de toezeggingen van landelijke fondsen die begin 

2013 al binnen waren, lag er voldoende fundament om te besluiten door te gaan en het hospice echt 

te gaan realiseren. Eind maart werd het contract getekend met DrontenBouw BV voor de verbouw 

van de 2 woningen tot een hospice. 

Eerst hebben vrijwilligers flink hun best gedaan om de woningen verbouw-klaar te maken en vanaf 1 

april  ging de aannemer aan de slag.  1 juli werd losgelaten als openingsdatum, want om de kosten zo 

laag mogelijk te houden is er voor gekozen veel  afwerkingswerk zelf met bekwame vrijwilligers te 

doen. Als haalbare nieuwe openingsdatum werd afgekoerst op 1 oktober.   

Financiering 

Nadat de aanvragen voor financiële ondersteuning naar de landelijke Goede Doelen Fondsen positief 

waren beantwoord met name voor inrichting van het hospice, is gezocht naar financiering van de 

verbouwing vanuit de Drontense samenleving. Een tiental founders verklaarden zich bereid de 

financiële bouwstenen mee aan te dragen, waarmee ruim € 150.000,- gedekt werd. Daarnaast 
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werden ook in 2013 vervolgacties in de gemeenschap georganiseerd, waarmee het totaal aan 

bijdrages uit de samenleving op ruim € 75.000,- uitkwam.   

De voorbereidings- en aanloopkosten werden al gedekt door de subsidie en lening van de gemeente 

Dronten en de particuliere bijdragen uit 2011 en 2012. Uiteindelijk mochten er gerekend worden op 

dekking voor alle kosten van voorbereiding, verbouw, inrichting en aanloop. Grootste probleem 

vormt de overbrugging naar de bijdrages van AWBZ gelden vanuit de overheid, die pas vanaf 2015 

beschikbaar komen.  

De doelstelling voor het bestuur  om bij de start “harde” dekking te hebben voor alle eenmalige 

uitgaven is daarmee gehaald, maar de buffer in de reserves is nog onvoldoende om de uitgaven tot 

begin 2015 op te vangen.   

 

Organisatie 

Zowel met de huisartsen als met Icare is een overeenkomst gesloten, waarmee de professionele 

medische en verpleegkundige zorg in het hospice wordt geborgd. De praktische invulling na de 

opening loopt goed en gezamenlijk wordt gewerkt aan verbreding van de afspraken op grond van de 

ervaringen. 

Behalve de operationele samenwerking in het hospice is het contact met de verwijzers belangrijk. 

Met huisartsen, alle zorgverleners, ziekenhuizen en het Palliatief netwerk in Flevoland zijn goede 

contacten opgebouwd. Ook met andere hospices in de regio worden contacten onderhouden om 

ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.  

Na de zomer zijn weer 2 groepen vrijwilligers opgeleid.  Bij de start in oktober waren ruim 100 

vrijwilligers opgeleid en was er ook nog een wachtlijst van geïnteresseerden, waarmee contact wordt 

onderhouden voor een vervolg in 2014.  

Ook ten aanzien van de organisatie inrichting is voorafgaande aan de opening veel werk verzet. Na 

de opening hield dit veel aandacht, omdat veel details pas werkende weg  in zicht kwamen en 

vroegen om verdere invulling van werkafspraken. Een proces dat ook zeker in 2014 nog door gaat.   

Een belangrijk besluit dat is genomen betreft het definitief splitsen qua verantwoordelijkheid van 

intensieve en terminale zorg. Gezien alle ontwikkelingen met betrekking tot transitie van AWBZ 

taken van de overheid naar het WMO domein van de gemeente is er voor gekozen om de intensieve 

zorg bij De Meerpaal te houden, zodat de uitbreiding en opbouw van zorg voor oa. dementie en 

psychiatrie daar organisatorisch goed opgepakt kan worden. De terminale zorg, zowel thuis als in een 

hospice heeft duidelijk een ander karakter en wordt nu logischerwijs gebundeld in de organisatie van 

Hospice Dronten.  

Tot 1 april 2014 kennen we een overgangsregeling, die op de eerste plaats rekening houdt met de 

belangen van de mensen die zorg ontvangen en nodig hebben. De inzet van vrijwilligers wordt niet 

onderbroken en ook in de toekomst blijft het voor vrijwilligers mogelijk ervoor te kiezen om zowel 

voor intensieve zorg als voor terminale zorg ingezet te worden.   
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Een voortdurende  belangrijke activiteit is het verbreden en behouden van draagvlak in de 

samenleving. De  enthousiaste vrijwilligers die op vele momenten en plaatsen lokale acties 

ondersteunen zijn en blijven de belangrijkste ambassadeurs en voelen zich extra gesteund door de 

positieve ervaringen van de gasten in het laatste kwartaal.   

De VITT (Vrijwillig Intensieve en Terminale Thuiszorg) bleef  tot 1 oktober  onderdeel van steunpunt 

Welzijn van Stichting De Meerpaal.  Vervolgens is een overgangsperiode afgesproken tot 1 april 2014 

om te zorgen voor een zorgvuldige overgang. 

Veel aandacht wordt besteed aan contact met de vrijwilligers. Behalve werkbijeenkomsten zijn er 

ook enkele algemene bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bestuur en VITT-raad aanwezig waren. 

Zo kon belangrijke informatie worden uitgewisseld en werd de betrokkenheid van allen vergroot.  

Behalve regelmatig overleg met de VITT-raad was er ook voortdurend contact met de Stichting 

Vrienden van het Hospice.  Conform afspraak tussen beide stichtingen is  Stichting Vrienden van 

Hospice Dronten pas naar buiten getreden toen alle voorbereidingen voor het stichten van het 

hospice vrijwel waren afgerond.   Zo bleef voor iedereen duidelijk  welke stichting waar 

verantwoordelijk voor is. Stichting Hospice Dronten voor realisatie van het hospice en daarna 

verantwoordelijk voor een goed reilen en zeilen, Stichting Vrienden van het hospice voor het 

informeren naar de samenleving en het ondersteunen van de exploitatie in financiële zin. 

 

Publiciteit 

Gedurende het hele jaar is er veel publiciteit geweest in de lokale pers. Zeker voorafgaande aan de 

opening was er veel gerichte publiciteit en verder waren er de persmomenten bij belangrijke 

besluiten, overeenkomsten of ontwikkelingen in de voortgang. Al met al kan gesteld worden dat er 

ruimschoots positieve aandacht is geweest voor Hospice Dronten, hetgeen eens te meer heeft 

aangetoond dat het draagvlak in de samenleving er is en nog verder toeneemt. 

Tenslotte 

Ook buiten het hospice gebeurt er veel. Uit de informatie van de koepelorganisatie VPTZ het 

volgende:  

“De toegevoegde waarde van de vrijwilliger wordt binnen de maatschappij steeds meer erkend. In 

een tijd van bezuinigingen heeft de vereniging VPTZ 10% verhoging van de subsidieregeling weten te 

bewerkstelligen. Maar ook diverse samenwerkingsverbanden die ontstaan met de formele en 

informele zorg worden steeds meer zichtbaar. Denk hierbij aan de Kerngroep Palliatieve Zorg, diverse 

bijeenkomsten van de informele zorg, gesprekken met diverse politieke partijen, de samenwerking 

tussen VPTZ-organisaties en V&V-huizen en de samenwerking met het Transitiebureau in verband 

met de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij 

natuurlijk de cliënt en diens naasten voor ons centraal staan en waarbij er direct gewerkt wordt aan 

het verder ontwikkelen van de gemeenschapszorg.  En zoals deze gemeenschapszorg al enige jaren 

op onze agenda staat, kunnen we nu met het nieuwe regeerakkoord concluderen dat deze 

gemeenschapszorg de aankomende jaren alleen maar belangrijker zal worden. Gemeenschapszorg 

http://www.hospice-dronten.nl/
mailto:info@hospice-dronten.nl


Stichting Hospice Dronten 

 Copernicuslaan 1 

8251 AB Dronten 

www.hospice-dronten.nl 

info@hospice-dronten.nl 

telefoon: 0321-767085 

 
 

5 
 

waarin de vrijwilligers een unieke positie hebben en waarin wordt samengewerkt op basis van 

wederzijds belang en erkenning van eigenwaarde. Deze ontwikkeling zal een van de belangrijkste 

speerpunten zijn voor de komende jaren. Natuurlijk blijven ook kwaliteit, deskundigheidsbevordering 

en het leren van en met elkaar essentieel  .” 

 

Speerpunten 2014 

 Inrichten van de organisatie vanuit het uitgangspunt dat het een vrijwilligersorganisatie is. Dat 

wil zeggen dat zo veel mogelijk vriijwilligers het hospice runnen en alleen waar nodig 

ondersteuning door een betaalde coördinator wordt ingezet. 

 De financiële kaders aanpassen niet alleen om de periode tot 2015 goed te overbruggen, maar 

ook om er voor te zorgen dat een gezonde exploitatie in de toekomst mogelijk blijft. 

 Uitbouwen van de samenwerking met Icare binnen het hospice o.a. gericht op vernieuwing in 
zorgconcepten, palliatieve expertise, etc. 

 Bekendheid met de mogelijkheden van palliatieve zorg  vergroten door regelmatig 

voorlichtingsbijeenkomsten vanuit het hospice te organiseren voor belangstellenden.   

 Intensieve informatie naar en communicatie met verwijzers in de regio, zoals huisartsen, 

transfer- en wijkverpleegkundigen van ziekenhuizen resp. zorgverlenende organisaties 

 Bekendheid van Hospice Dronten, zowel met betrekking tot terminale zorg thuis als de  
mogelijkheden in het hospice, voortdurend op de kaart zetten binnen de samenleving in het 
algemeen en bij relevante maatschappelijke organisaties in het bijzonder 

 

 Opzetten van een kwaliteitssysteem gebaseerd op en geborgd door het NOV-keurmerk zoals ook 
geïnitieerd  en onderhouden binnen VPTZ   

 Betrokken blijven via VPTZ bij alle veranderingen in de zorgsector gedurende de komende jaren 
en mogelijk gezamenlijk inspelen op wettelijke veranderingen 

 Blijvend zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen en financiën om een duurzame exploitatie 
mogelijk te maken ook als inkomsten vanuit VWS, AWBZ en WMO minder zouden worden  

 Het externe toezicht en controle goed organiseren als waarborg naar de samenleving 
 Vrijwilligers platform opzetten als klankbord voor de organisatie zowel naar binnen als naar 

buiten 
 Samenstelling bestuur aanpassen aan nieuwe situatie   

Vooruitzichten 2014 

De transitie van AWBZ naar WMO, van landelijke overheid naar gemeentes zal tot grote 

aanpassingen leiden in de zorg. De directe gevolgen voor Hospice Dronten lijken beperkt, maar het 

blijft zaak alert te reageren op veranderingen in beleid.  

Hospice Dronten moet haar functie in de samenleving blijvend invullen. Vrijwilligers en alle andere 

betrokkenen kunnen voortbouwen op een stevig fundament dat door gezamenlijke inspanning is 

gelegd.   

 

Dronten, 7 april 2014 

Bestuur Stichting Hospice Dronten 
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Samenstelling organisatie 

Bestuur Stichting Hospice Dronten   Bestuur Stichting Vrienden van Hospice 

Voorzitter: Wim Luijkx     Bauke Braaksma: voorzitter 

Secretaris:  Geert Popkema    Koos in ’t Hout: secretaris   

Penningmeester:  Lambert van Ommen   Cor Klaver: penningmeester  

Bestuurslid: Hans Betzema     Annemiek van der Meulen: bestuurslid 

       Sanne van Baal: bestuurslid 

       Lambert van Ommen: bestuurslid 

Agnes Goldenbeld: algemeen coördinator a.i. 

 

Vitt-raad 

Johanna Liese: voorzitter 

Yke Heuseveldt: secretaris 

Theo van Dam: lid 

Jelle Dekker: lid 

Rob de Groot: lid     
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Financieel jaarverslag 2013. 
 
Het boekjaar 2013 is voor de Stichting Hospice Dronten een enerverend jaar geweest.  
Nadat eind 2012 het huurcontract voor de huisvesting van het hospice werd getekend 
kon op 2 april worden begonnen met de verbouwing van het gehuurde pand aan de 
Copernicuslaan 1 in Dronten.  
Helaas werd eind januari 2013 de algemeen coördinator getroffen door een ernstige 
ziekte en moest op ad interim basis naar een vervanger worden gezocht. Deze ging met 
ingang van april 2013 aan de slag. 
Met ingang van 1 oktober 2013 vallen de activiteiten van Stichting Meerpaal op het 
gebied van vrijwillige terminale thuiszorg (VTT) onder verantwoordelijkheid van 
Stichting Hospice Dronten. Per genoemde datum is  eveneens de financiële afrekening 
opgemaakt. 
Op 3 oktober vond de officiële opening plaats en op 4 oktober werd de eerste gast 
verwelkomd. 
Met ingang van 1 oktober 2013  is Stichting Vrienden van Hospice Dronten actief 
betrokken bij het hospice. Deze stichting verantwoordelijk voor het creëren van 
draagvlak in de samenleving en het werven van fondsen. 
Bovenstaande zaken hebben in 2013 geleid tot een veelheid aan activiteiten op 
financieel gebied. Deze worden onderstaand toegelicht. 
 
Toelichting Winst- en verliesrekening 2013. 
Opbrengsten. 
Evenals in 2011 en 2012 werd ook in 2013 een substantieel bedrag uit acties in de 
samenleving ontvangen. Rechtstreeks door Stichting Hospice Dronten werd ontvangen € 
32.970.  
Totaal werd in de jaren 2011 t/m 2013 door de Dronter samenleving ruim  
€ 81.000 bijeengebracht. 
In 2012 werd door de Gemeente Dronten een subsidie toegekend van € 75.000 die in 
2013 ook daadwerkelijk werd ontvangen. 
 
Voor het opvangen van exploitatietekorten werd van het Skanfonds aan subsidie 
ontvangen € 27.809. 
Het werven van gelden voor bekostiging van verbouwing tot en inrichting van het 
hospice is in 2013 succesvol verlopen. 
Van Goede Doelen Fondsen werd ontvangen € 178.213 volgens onderstaande 
specificatie; 

1. Stichting Mont Ventoux    € 50.000 
2. Oranje Fonds      € 40.000 
3. Stichting VSBfonds     € 25.000 
4. Rabo Coöperatiefonds    € 20.000 
5. RCOAK      € 10.000 
6. Stichting Het R.C .Maagdenhuis   €   7.500 
7. Vierkerkenhuis     €   5.849 
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8. Papefonds      €   7.000 
9. Roparun      €   6.364 
10. KNHM       €   5.000 
11. Gravin van Bylandt Stichting   €   1.500 

 
Daarnaast werd door Stichting Roparun voor een tegenwaarde van € 56.000 de 
inrichting van meubilair, bedden en verpleegkundig materieel  geleverd. 
 
Door een wervingsactie voor founders onder particulieren kon een bedrag worden 
binnengehaald van € 140.000, waarvan in 2013 € 12.500 werd geschonken aan 
Stichting Hospice Dronten. 
In 2014 wordt van dit bedrag wederom € 12.500 geschonken. Over het uitstaand bedrag 
aan leningen wordt jaarlijks een rentevergoeding betaald van 2,5% per jaar, per 
kwartaal te voldoen.  
Naast genoemde schenkingen werd in 2013 € 2.000 geschonken door een particulier 
aan Stichting Hospice Dronten. 
Schenkingen aan Stichting Vrienden van Hospice Dronten vallen buiten dit verslag. 
Met Stichting Vrienden van Hospice Dronten is de afspraak gemaakt dat met ingang van 
2014 door deze stichting jaarlijks € 30.000 wordt bijeengebracht voor Stichting Hospice 
Dronten ter aanvulling op de te verwachten exploitatietekorten de komende jaren. 
 
Van Stichting De Meerpaal werd, in het kader van de overheveling van de Vrijwillige 
Terminale Thuiszorg, de VWS subsidie 4e kwartaal 2013 á € 4.543 ontvangen, aangevuld 
met € 628 aan door De Meerpaal ontvangen donaties. 
 
Vanaf 4 oktober 2013 tot 31 december 2013 mochten wij 9 gasten verzorgen. 
Aan eigen bijdrage van deze gasten ontvingen wij € 8.136. 
 
Kosten. 
De voorbereiding om te komen tot de opening van het hospice heeft tot extra kosten 
geleid. 
Met name zijn extra uren gemaakt door de coördinatoren om voorbereid te zijn op de 
ontvangst van onze gasten. Ook zijn extra inspanningen gepleegd om te kunnen 
beschikken over voldoende opgeleide vrijwilligers om 24/7 diensten te kunnen draaien. 
Ter dekking van deze opleidingskosten werd in 2013 € 5.260 aan subsidie ontvangen 
van het Fonds Sluyterman van Loo en € 500 van Monuta Uitvaartverzekeringen. 
Netto is betaald aan coördinatie, opleiding en reiskosten € 73.338. 
 
Huisvestingkosten bestaan uit huur, energie en water, en verzekering. 
Van de Gemeente Dronten ontvingen wij subsidie van € 2.810 voor de 
schoonmaakkosten in het 4e kwartaal 2013. 
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Resultaat. 
Over het boekjaar 2013 sluit de Winst- en verliesrekening met een negatief resultaat van 
€ 14.840. 
Uit voorgaande blijkt dat het negatieve resultaat 2013 wordt veroorzaakt door de 
gemaakte extra kosten en nog ontbrekende subsidie van het ministerie van VWS.  
 
Toelichting Balans per 31 december 2013 
In 2012 en 2013 zijn investeringen gedaan in twee woningen bij de Open Hof . Met de 
eigenaar van De Open Hof is een 10 jarig huurcontract gesloten ingaande 1 januari 2013 
met huurbetaling van € 2.000 per maand op CPI indexbasis, ingaande 1 juli 2013. 
 
Met betrekking tot de investeringen en aanschaffingen welke in de afgelopen periode 
zijn verricht is ervoor gekozen de ontvangen bijdragen van de Goede Doelen 
rechtstreeks in mindering te brengen op de aanschafwaarde. 
 
Onderstaand het verloop van de investeringen en aanschaffingen in 2013. 
Investering bouwkosten    €  278.967  
Inventaris meubilair en verpleging  €    56.000 
Inventaris overige inrichting   € 110.443 
       ------------- 
Totaal       € 445.410 
In mindering gebrachte subsidiebedragen 
Goede Doelen     -/-       € 178.213 
Goede Doelen in natura   -/- €   56.000 
       -------------    
       € 211.197 
Afschrijving 2013               -/-          €      5.697 
       ------------- 
Boekwaarde per 31 december 2013  € 205.500 
       ======== 
 
Bestemmingsreserves 
Per 31 december 2013 is er nog een bestemmingsreserve van € 48.130 als volgt 
opgebouwd: 
Bestemmingreserve huurdersinvesteringen saldo 2012  €    25.046 
Bestemmingsreserve gemeente Dronten    €    37.924 
Af: verlies 2013      -/- €    14.840 
         ------------ 
Bestemmingsreserve ultimo december 2013   €    48.130 
         ======== 
Deze bestemmingsreserve kan nog worden aangewend voor de nog te verwachten 
aanloopverliezen in 2014 en volgende jaren.  
Schulden aan derden  
Renteloze lening gemeente Dronten aflosbaar 1-1-2018 €    50.000 
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2,5% leningen founders aflosbaar 1-10-2023   € 127.500 
         -------------- 
Totaal ultimo december 2013     € 177.500 
          ======== 
 
Verwachtingen 2014. 
Verwacht mag worden dat ongeveer 20 gasten gebruik zullen maken van het hospice in 
2014. Dit betekent dat de met ingang van 2015 te verwachten VWS subsidie nog ver 
onder het benodigde subsidiebedrag van ca. € 115.000 per jaar zal liggen. En ook in 
2016 zal dit zeker nog het geval zijn. 
Reden voor het bestuur om in 2014 te streven naar maximale kostenefficiency en  op 
zoek te gaan naar aanvullende bijdragen van particulieren en Goede Doelen Fondsen. 
 
Bestuur Stichting Hospice Dronten 
 
 
Wim Luijkx, voorzitter 
 
 
 
Lambert van Ommen, penningmeester 
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