
1 Bestuursverslag 2019 
 
Op 21 januari werd de nieuwjaarreceptie voor vrijwilligers, bestuur en medewerkers van Icare 
gehouden. Op 6 april werd gevierd dat ons hospice twaalf en een half jaar bestond.  
Twaalf jaar na de officiële oprichting heeft het hospice een nieuwe mijlpaal in haar bestaan bereikt.  
In februari zijn de twee nieuwe gastenkamers in gebruik genomen en is het aantal vrijwilligers  
uitgegroeid naar ca. 100 personen.  
Vanaf begin 2016 is er een sterke toename van aanvragen voor opname in het hospice, waardoor er 
een uitbreiding was naar 5 kamers. Aangezien in de afgelopen periode ook het hoog nodige 
onderhoud gepleegd is aan de bestaande kamers en er nieuw meubilair gekomen is in de 
gastenkamers en de woonkamer ziet het hospice er weer zeer mooi uit. 
 
Op 24 mei vond de afsluitingsbijeenkomst van de nieuwbouw plaats met vele genodigden, waaronder 
de burgermeesters van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en enkele 
bestuursleden van Roparun. Samen hebben zij als openingshandeling de ‘Tineke Heeres bank’ 
onthuld. Tineke was één van de initiatiefnemers van het hospice en tot haar overlijden secretaris. 
Tijdens de bijeenkomst en de officiële handeling ter afsluiting van de bouw van de uitbreiding van het 
hospice heeft de burgemeester van Borger-Odoorn Jan Seton gesproken namens de drie gemeenten. 
 
Na de noodzakelijke uitbreiding van ’t Huis van Heden heeft het hospice vanaf half 
februari 2019 de zorg kunnen aanbieden met vijf gastenkamers. Het effect van deze uitbreiding is 
duidelijk te zien aan het aantal gasten dat in 2019 is opgenomen in het hospice, bijna 2 keer zoveel 
als in 2018. Van de 64 gasten in het hospice waren 41 vrouwen en 23 mannen, in de leeftijd van ca. 
40 jaar tot ruim 90 jaar. De gemiddelde verblijfsduur in 2019 was 20 dagen.  
 
’t Huis van Heden werkt met ca. 80 zorgvrijwilligers, die werken met twee personen in shifts van vier 
uur. Vanaf ’s avonds 23.00 uur tot s’ morgens 7.00 uur is er altijd een verpleegkundige van Icare 
aanwezig. 
  
De besturen van onze Hospice hebben sedert 1 maart aangegeven om een rookverbod in te voeren. 
Hoofdregel blijft dat het rookverbod wordt gehandhaafd, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke 
situatie waarover één van de huisartsen is geraadpleegd.  
 
Vergaderingen in 2019 
 
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe hebben in 2019 vijf maal vergaderd. 
Het aantal gezamenlijke vergaderingen Stichting Zorg en Stichting Vrienden is ook 5. 
 
Fondsenwerving 
 
Ondanks het beroep dat we deden op gulle gevers voor de al genoemde uitbreiding wordt dit werk 
kennelijk zodanig gewaardeerd dat we ook in 2019 weer voldoende inkomsten mochten verwerven 
middels de reguliere fondswerving in de vorm van giften en donaties. 
De website, die in 2018 geheel is vernieuwd, biedt de mogelijkheid de Stichting Vrienden te machtigen 
een eenmalige of een jaarlijkse bijdrage af te schrijven van de bankrekening van de schenker voor 
een gift of donatie. Het hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften kunnen worden afgetrokken van de belasting. 
 
De in het jaar 2016 gestarte fondswervingsactie, de zogenaamde “lege flessenactie” is ook in 2019 
met succes voortgezet. Vanwege de concurrentie is deze actie met een opbrengst van bijna € 
5.500,00 iets minder succesvol verlopen dan de voorgaande jaren. 
  
Solidariteitsfonds 
 
Als de eigen bijdrage een probleem wordt, kan er gebruik gemaakt worden van het Solidariteitsfonds. 
In 2010 hebben de Stichting Vrienden van het Hospice en de Stichting Hospicezorg samen de 
'Regeling minder draagkrachtigen met beroep op Solidariteitsfonds" opgesteld. 
In 2019 werd van dit fonds geen gebruik gemaakt. 
 
 



Naamsbekendheid 
 
In de afgelopen jaren zijn er vele activiteiten ondernomen die bijgedragen hebben aan de vergroting 
van de naamsbekendheid van ons hospice, “t Huis van Heden” 
Voorlichting, informatiebijeenkomsten, lezingen door de coördinatoren en de vrijwilligers, publicaties in 
de media naar aanleiding van schenkingen door bedrijven, instellingen, particulieren en artikelen in de 
plaatselijke bladen zijn hier voorbeelden van. 
Ook de twee keer per jaar verschijnende Nieuwsbrief en de website van ’t Huis van Heden” leveren 
hun bijdrage aan de naamsbekendheid. 
Het werken aan de vergroting van de naamsbekendheid van het hospice blijft een opdracht die we 
ons ook in de komende jaren moeten blijven stellen. 
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