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Algemeen 
In 2015 werden 31 gasten met hun naasten opgevangen in het hospice en werden 9 mensen thuis 

ondersteund in hun laatste levensfase. Dit was mogelijk dankzij de grote inzet van de vrijwilligers, die 

met grote inzet en betrokkenheid de gewenste zorg en aandacht verlenen. Hoezeer dit gewaardeerd 

wordt blijkt telkens weer uit de dankbetuigingen van gasten, cliënten en hun naasten. 

2015 was het eerste jaar dat de exploitatie mocht rekenen op bijdragen uit de VWS-gelden. Door de 

gehanteerde systematiek bleef deze bijdrage nog beperkt, omdat het werd gebaseerd op het aantal 

personen dat in de voorgaande jaren werd verzorgd en ondersteund. Dit betekende dat het hospice 

ook in 2015 weer sterk afhankelijk was van de steun uit de samenleving. 

Zowel de rechtstreekse steun en bijdragen van gemeente en nabestaanden als de grote steun via de 

zusterstichting Vrienden van het Hospice, hebben er voor gezorgd dat 2015 met een klein 

operationeel verlies kon worden afgesloten. Het netto resultaat na afschrijving en rente was in lijn 

met begroting en verwachtingen. 

Organisatie 

Hospice Dronten is een vrijwilligersorganisatie. Nadat de inrichting van de organisatie in 2014 was 

aangepast en ingericht op een stabiele situatie, heeft de implementatie van de aanpassingen in 2015 

veel aandacht gevraagd. Het nieuwe team van vrijwillig coördinatoren moest invulling geven aan de 

nieuwe taken en verantwoordelijkheden, hetgeen zowel van henzelf als van de manager een grote 

inzet en extra scholing heeft gevraagd. In de loop van het jaar vertrokken 2 collega’s uit het team, die 

in de eerste jaren van het hospice een belangrijke bijdrage hebben geleverd en vervolgens hebben 

manager en coördinatoren de invulling van hun taken en verantwoordelijkheden opnieuw benoemd 

en aangepast waar nodig.  

De organisatie is daarmee nu goed toegerust om de dagelijkse taken en werkzaamheden goed uit te 

kunnen voeren. 

In de loop van het jaar zijn weer 2 cursussen gegeven voor nieuwe vrijwilligers. Ieder jaar is er een 

aantal vrijwilligers dat stopt om heel verschillende redenen, maar ook in 2015 was er weer 

voldoende aanmelding van mensen die als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan het belangrijke 

en dankbare werk in de hospice organisatie. 

De Vrijwilligersraad bleek in dit eerste jaar een belangrijke overlegpartner voor de manager. De wijze 

waarop de raad haar taken voor en namens de vrijwilligers nog beter kan invullen, had en heeft veel 

aandacht. 

Het bestuur van het hospice kende in 2015 een samenstelling van 6 personen, die het hele jaar goed 

met elkaar hebben samengewerkt. De bestuurlijke aandacht voor het operationele gebeuren wordt 

duidelijk minder nu de oprichtingsfase grotendeels is afgesloten. Wel uit zich de grote betrokkenheid 

op het moment dat binnen de organisatie veranderingen noodzakelijk blijken met name in de 

personele samenstelling van het coördinatieteam. Begin 2016 is Marijke Clement teruggetreden  
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vanwege persoonlijke omstandigheden en kort daarna werd bekend dat Geert Popkema, bestuurslid 

van het eerste uur, onbehandelbaar ziek was. Op 14 april 2016 is hij overleden. 

 

Samenwerking 

De samenwerking zowel met de huisartsen als met Icare is vastgelegd in een overeenkomst. De 

professionele medische en verpleegkundige zorg in het hospice zijn hiermee geborgd. De praktische 

invulling loopt goed en voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van een goed evenwicht in 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de privacy-

gevoeligheid bij het delen van informatie.  

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

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

contacten opgebouwd en voortdurend is er aandacht om dit verder uit te bouwen.  

 

Publiciteit 

Hospice Dronten staat in de samenleving goed op de kaart. Dit blijkt niet alleen uit de geweldige 

bijdragen die de afgelopen jaren zijn ontvangen, maar ook in de vele contacten die met media en 

anderszins worden gelegd en onderhouden. 

Stichting Vrienden van het Hospice levert een belangrijke bijdrage aan de bekendheid en het 

draagvlak van Hospice Dronten in de samenleving. De publiciteit die gegenereerd wordt bij de vele 

acties, draagt belangrijk bij aan de bekendheid en het positieve imago van het hospice in de lokale 

samenleving. De financiële ondersteuning die daaruit voortvloeit, is een onmisbare bouwsteen in de 

jaarlijkse exploitatie van het hospice. 

De enthousiaste vrijwilligers zijn de belangrijkste ambassadeurs van het hospice. Niet alleen door 

hun inzet in de ondersteuning, maar ook door het grote netwerk dat zij gezamenlijk hebben en de 

enthousiaste verhalen,  die bij vele gelegenheden worden verteld.   

Speerpunten 2016  

o Invullen vacatures bestuur   

o Waarderingsbeleid vrijwilligers verder uitwerken 

o Intensiveren contacten met verwijzers, andere zorgverleners en samenleving  

o Implementeren rapportage structuur 

o Versterken interne organisatie en afbakenen verantwoordelijkheden bestuur en management 

o Blijven werken aan publiciteit in overleg en samenwerking met Stichting Vrienden Hospice 

Dronten 
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Financieel 
Het kalenderjaar 2015 is voor Stichting hospice Dronten volgens de financiële verwachtingen 

verlopen. 

Na de opening op 3 oktober 2013 moesten wij wachten tot januari 2015 alvorens wij de eerste 

bijdrage van € 52.866 voor het kalenderjaar 2015 van het Ministerie van VWS mochten ontvangen, 

aan te merken als vergoeding voor de kosten van ontvangen gasten in ons hospice.  

Als gevolg van de integratie van de Vrijwillige Terminale Thuiszorg onder de vleugels van Stichting 

Hospice Dronten mochten wij voor 2014 een VWS-subsidie ontvangen van € 18.337. In 2015 bedroeg 

deze bijdrage € 15.486 en is daarmee € 2.851 lager. Door de komst van het hospice vindt er een 

lichte verschuiving plaats van verzorging thuis naar verzorging in het hospice. 

Exploitatie 2015 

In 2015 komt het bedrijfsresultaat uit op - € 26.742. 

Dit is in lijn met de door Stichting Hospice Dronten bij de oprichting uitgesproken verwachting dat er 

de eerste 5 jaren sprake zal zijn van een negatief exploitatieresultaat. 

Ten opzichte van 2014 namen de kosten toe met circa € 20.000. Dit is voor het grootste deel 

veroorzaakt door het wegvallen van de subsidie op de personeelskosten, welke in 2014 in mindering 

is geboekt op de personeelskosten. 

Door het aantal uren van de betaalde coördinatie terug te brengen naar 24 uur en te vervangen door 

de inzet van vrijwillige coördinatoren, blijven de kosten in lijn met het budget. De overige kosten zijn 

overeenkomstig de verwachting uitgekomen. 

De post afschrijvingen heeft betrekking op geactiveerde huurdersinvesteringen welke in een periode 

van 10 jaar worden afgeschreven. In het kader van een gezond financieel beleid is het nodig deze 

afschrijvingen “terug te verdienen” zodat er in 10 jaar weer financiële ruimte ontstaat voor nieuwe 

investeringen. 

In 2015 zijn wij door het negatieve resultaat er dus helaas niet in geslaagd te starten met de opbouw 

van eigen vermogen om een buffer voor herinvesteringen op te bouwen. 

In 2015 werd door onze founders een bedrag van € 5.000 omgezet van leningen naar giften. Hier zijn 

wij uiteraard zeer blij mee! Ook kon een deel van de te betalen rente als gift worden geboekt. 

Ook ontvingen wij ruim € 9.000 aan bijdragen van onze gasten ter dekking van hun verblijfskosten in 

ons hospice. Dit bedrag is lager dan in 2014 als gevolg van het feit dat de gemiddelde opnameduur in 

het hospice is teruggelopen. 

In 2015 heeft onze steunstichting Vrienden van Hospice Dronten wederom met € 30.000 

bijgedragen. Zij vormt voor het hospice een belangrijke en stabiele inkomstenbron.   

Ondanks het negatieve resultaat 2015 ziet het bestuur de toekomst van ons hospice met vertrouwen 

tegemoet. 
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Dank en waardering 
Iedereen die ook in 2015 weer op een of andere manier een steentje heeft bijgedragen, willen we 

nogmaals hartelijk danken.   

De ontvangen giften kwamen uit acties en giften van particulieren, verenigingen en kerkelijke 

instellingen waarvoor wij alle gulle gevers zeer erkentelijk zijn! 

De vele mensen, clubs en verenigingen die acties hebben georganiseerd voor het hospice, maken dat 

het hospice leeft in Dronten. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers, die op een of andere manier bijdragen aan het 

belangrijke werk dat door en in het hospice wordt verricht. Met hun enthousiaste inzet laten zij elke 

dag weer zien hoe terminale zorg in onze samenleving beter wordt door het voor mensen mogelijk te 

maken thuis of in het hospice op een waardige wijze het laatste traject in het leven in te vullen met 

de dierbaren om zich heen.  

Waardering is er ook voor de inzet van manager en vrijwillig coördinatoren die belangrijk zijn voor de 

operationele gang van zaken en gezamenlijk zorgen dat alles goed en naar grote tevredenheid loopt. 

 

Samenstelling organisatie per 31 december 2015 

Bestuur Stichting Hospice Dronten   Bestuur Stichting Vrienden van Hospice 

Wim Luijkx: voorzitter     Koos in ‘t Hout: voorzitter 

Geert Popkema: secretaris    Sanne van Baal: secretaris   

Lambert van Ommen: penningmeester   Cor Klaver: penningmeester  

Hans Betzema: bestuurslid    Annemiek van der Meulen: bestuurslid 

Marijke Clement: bestuurslid    Rijk Doeze Jager: bestuurslid 

Rieneke de Ruiter: bestuurslid    Jolanda Noome: bestuurslid 

       Lambert van Ommen: bestuurslid 

 

Manager      Vrijwilligersraad 

Agnes Goldenbeld     Jelle Dekker  

Rob de Groot  

Ditta Nicolaï  

Leanne Vinken    

      

  

        

      

   

Dronten, 25 mei 2016 

 

Namens bestuur en manager Stichting Hospice Dronten 

W.A.J. Luijkx, voorzitter 

 

Bijlage:  jaarrekening 2015 Stichting Hospice Dronten 


