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Bestuursverslag 2012 Stichting Hospice Dronten 

2012 heeft vooral in het teken gestaan van gesprekken en overleg over financiering van de 

voorbereidingsperiode en het ter beschikking krijgen van een geschikte locatie voor de realisatie van 

een hospice. 

 

Het overleg met andere zorginstellingen en het aangaan van samenwerkingsverbanden was een 

tweede belangrijke voorwaarde om de juiste uitgangssituatie te scheppen voor het toekomstig 

functioneren van de organisatie. 

De opleiding van nieuwe extra vrijwilligers startte na de zomer, hoewel er toen nog geen zekerheid 

was omtrent de datum van realisatie. Echter, omdat het kunnen beschikken over voldoende 

gekwalificeerde vrijwilligers een voorwaarde is op het moment dat het hospice opent en veel andere 

zaken aandacht vragen in de maanden voorafgaand aan een opening, werd besloten de opleiding 

tijdig op te pakken. Ca. 35 deelnemers hebben de opleiding inmiddels succesvol afgerond. 

  

Een andere belangrijke activiteit was het verbreden van draagvlak in de samenleving, waarbij 

dankbaar gebruik is gemaakt van de enthousiaste vrijwilligers die op vele momenten en plaatsen 

lokale acties hebben ondersteund in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Zij hebben daarmee  

een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van draagvlak in onze samenleving. 

Financiering 

Een belangrijk deel van de financiering in de eerste aanloopfase in 2011 en 2012 kwam uit de 

spontane acties van particulieren, verenigingen en clubs. Daarbij was niet alleen de opbrengst uiterst 

welkom, het toonde ook aan hoe stevig de betrokkenheid was in de samenleving. 

Een belangrijke doorbraak was de toezegging van de gemeente Dronten voor een eenmalige subsidie 

van € 75.000,- met daarnaast een aanvullende renteloze lening van € 50.000,- . Hiermee kregen we 

de zekerheid dat er voldoende dekking was voor alle uitgaven in de voorbereiding en de eerste 

aanloopjaren van het hospice. Een belangrijke voorwaarde ook om te werken aan fondswerving bij 

Goede Doelen Fondsen in Nederland. 

In het laatste kwartaal is hard gewerkt aan het benaderen van deze Goede Doelen Fondsen en eind 

2012 was er bijna € 125.000,- aan toezeggingen binnen. De meeste fondsen koppelen hun bijdrage 

aan gerichte investeringen in opleiding van vrijwilligers en inrichting van het hospice. Op grond van 

de toezeggingen en de nog uitstaande aanvragen die in behandeling zijn genomen, mogen we er van 

uitgaan, dat er voldoende dekking komt voor deze uitgaven. 

Tenslotte zijn eind 2012 reeds voorbereidingen getroffen om in 2013 bedrijven, instellingen en 

particulieren te benaderen om het daadwerkelijk realiseren van het hospice mee mogelijk te maken 

door bij te dragen aan de kosten van verbouwing en overige inrichting, zoals tuin etc. 
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Doelstelling voor het bestuur is om bij de start “harde” dekking te hebben voor alle eenmalige 

uitgaven met zo mogelijk een bescheiden buffer in de reserves om onverwachte uitgaven in de 

eerste jaren goed op te kunnen vangen. 

 

Locatie 

Op oudjaarsdag werd een huurovereenkomst getekend met de Protestantse Gemeente Dronten. De 

huurovereenkomst geldt voor een periode van 10 jaar, hetgeen voor Stichting Hospice Dronten de 

minimumtijd is, om verantwoord in de woningen te kunnen investeren. Het gaat om 2 

dienstwoningen bij kerkcentrum Open Hof, gelegen op een uitstekende locatie in het centrum van 

Dronten en daarmee goed toegankelijk voor de naasten en andere bezoekers van de gasten  en voor 

vrijwilligers, artsen  en verpleegkundigen. 

In de laatste maanden van 2012 is al veel voorbereiding met betrekking tot vergunningen, 

bouwkundige tekeningen en berekeningen, etc. verricht en naar verwachting kan dat in januari 

uitmonden in een bestek op basis waarvan de aanbesteding in gang kan worden gezet. Gedurende 

2012 is steeds gezegd dat het streven was een hospice te realiseren per 1 juli 2013 en het ziet er naar 

uit dat dat ongeveer gaat lukken. 

 

Organisatie 

De VITT (Vrijwillig Intensieve en Terminale Thuiszorg) bleef gedurende 2012 onderdeel van 

steunpunt Welzijn van Stichting De Meerpaal. Er zijn afspraken gemaakt dat de terminale zorg 

meegaat naar de organisatie Hospice Dronten en in 2012 werd de coördinator voor alle 

voorbereidende activiteiten voor een oplopend aantal uren gedetacheerd bij Stichting Hospice 

Dronten. In de praktijk hield de coördinator al voortdurend contact en overleg met zowel VITT raad 

als het bestuur van Hospice Dronten en vanuit het bestuur was er regelmatig overleg met de directie 

van Stichting De Meerpaal  om de voortgang in goede banen te leiden. 

Hoewel de relatie met de vrijwilligers pas in 2013 geformaliseerd wordt, was er met deze belangrijke 

groep regelmatig contact om informatie uit te wisselen en de betrokkenheid voor allen te vergroten. 

Het bestuur werd voor alle bijeenkomsten van vrijwilligers uitgenodigd en probeerde ook telkens 

goed vertegenwoordigd aanwezig te zijn, gezien het grote belang dat juist deze groep heeft voor een 

succesvol opereren van de terminale zorg thuis en in het hospice. 

Evenzeer van groot belang is de relatie en het contact met de huisartsen in de gemeente Dronten. 

Via de regionale koepel HAGRO is al enkele keren overleg geweest hetgeen resulteerde in een 

unanieme aanbeveling om te komen tot het hospice en voorlopige afspraken over de wijze waarop 

samenwerking in de praktijk vorm moet krijgen. 

Naast de huisartsen is de relatie met de professionele zorginstellingen van groot belang en, 

voorbouwend op de reeds bestaande samenwerking bij de Terminale Thuiszorg, is in 2012 een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Icare. Hierin is ook de samenwerking in het hospice op 
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hoofdlijnen geregeld en in de aanloop naar de realisatie wordt voortdurend overlegd over de 

organisatorische invulling in de praktijk. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Dronten praatte adviserend mee in het bestuur 

van Stichting Hospice Dronten. Afspraak tussen beide stichtingen is dat Stichting Vrienden van pas 

naar buiten treedt als alle voorbereidingen voor het stichten zijn afgerond. Zo kan voor iedereen 

goed  duidelijk gemaakt  worden welke stichting waar verantwoordelijk voor is. Stichting Hospice 

Dronten voor realisatie van een hospice en daarna verantwoordelijk voor een goed reilen en zeilen, 

Stichting vrienden van voor het informeren naar de samenleving en het jaarlijks ondersteunen van de 

exploitatie in financiële zin. 

Publiciteit 

Gedurende het hele jaar is er veel publiciteit geweest in de lokale pers. Aanleiding was vaak een actie 

van verenigingen of clubs, die uitmondde in het aanbieden van een cheque en daarnaast 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 

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 2013. Natuurlijk zullen ook kwaliteit, deskundig-heidsbevordering en het leren 

van en met elkaar essentieel zijn voor 2013.” 
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Vooruitzichten 2013 

Alle inspanningen zijn op de eerste plaats gericht op het klaar krijgen van het hospice in juli 2013. Dat 

betekent niet alleen verbouwing en inrichting, maar ook aandacht voor de verdere invulling van de 

organisatie. Behalve de operationele organisatie moeten ook de onderlinge banden en 

onderscheidende verantwoordelijkheden helder geregeld en beschreven worden tussen bestuur en 

management, tussen bestuur en toezicht, tussen bestuur en adviesraad en tenslotte voor de taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de operationele organisatie..   

Daarnaast komen de veranderingen aan de orde die samenhangen met het nieuwe overheidsbeleid. 

Het is op de eerste plaats aan de gemeente om de nieuwe kaders te schetsen, waarbinnen nieuw 

beleid vorm moet krijgen. Als Stichting Hospice Dronten willen we daarover tijdig geïnformeerd 

worden en waar nodig over meepraten.  

Kortom: er staan ons vele uitdagingen te wachten! Wij gaan graag met alle betrokkenen deze 

uitdagingen in 2013 aan.     

 

Dronten, 30 januari 2013 

Bestuur Stichting Hospice Dronten 

 

Samenstelling organisatie 

Bestuur Stichting Hospice Dronten   Bestuur Stichting Vrienden van Hospice 

Wim Luijkx, voorzitter     Bauke Braaksma: voorzitter 

Geert Popkema: secretaris    Koos in ’t Hout: secretaris   

Lambert van Ommen: penningmeester   Cor Klaver: penningmeester  

Hans Betzema: algemeen lid    Annemiek van der Meulen: algemeen lid 

       Sanne van Baal: algemeen lid 

Ellen Kanters: algemeen coördinator 

 

Vitt-raad 

Johanna Liese: voorzitter 

Yke Heuseveldt: secretaris 

Theo van Dam: lid 

Jelle Dekker: lid 

Rob de Groot: lid     
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