
Bestuursverslag 2021 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bij Hotel Van der Valk kon helaas vanwege de Corona pandemie niet 

doorgaan. In plaats hiervan is in het kader van het 15 – jarig bestaan van het hospice dit jaar een 

vrijwilligers middag georganiseerd op 3 september in Wildlands. Vrijwilligers werden in groepjes door 

vrijwilligers van Wildlands rondgeleid, op deze wijze werd een kijkje achter de schermen bij de 

diverse dieren van Wildlands verkregen. De Wildlands vrijwilligers vertelden tijdens de rondleiding 

interessante anekdotes over de dieren en het werk van de dierverzorgers achter de schermen. De 

middag werd afgesloten met een gezamenlijk diner in Atlas, waarbij enkele vrijwilligers de avond 

geslaagd afronden met een optreden. 

Tevens was deze lustrumviering een leuke introductie voor ons nieuwe bestuurslid Charlotte 

Gringhuis, die de werkzaamheden van Chris Nannen heeft overgenomen. Charlotte heeft een nieuw 

format gemaakt voor de intake- en registratie van bedden, wat veel inzicht  biedt, ook voor de 

huisartsen. Verzoek naar Acanthis gedaan om de intake en registratie formulieren uniform te maken.  

Bij de vrijwilligersdag was ook Hennita Schoonheim aanwezig, zij is begonnen als nieuwe directeur 

van Acanthis. Acanthis heeft tevens een nieuw bestuur en een nieuwe bestuursvoorzitter, ook heeft 

Acanthis nieuwe statuten. Subsidieaanvragen voor opleidingskosten vrijwilligers zijn door Acanthis 

gedaan. VPTZ heeft een nieuw bestuur en een nieuwe directeur. De directeur VPTZ heeft kennis 

gemaakt in het hospice. 

Door de pandemie kon helaas de jaarlijkse NL doet dag opnieuw niet doorgaan. Ook heeft het 

hospice twee weken moeten sluiten. Ondanks de pandemie kon het hospice toch 7 nieuwe 

vrijwilligers verwelkomen. Een compliment voor de vrijwilligers, de coördinatoren en de 

medewerkers van Icare, dankzij hun inzet hebben we het hospice open kunnen houden tijdens de 

tweede Coronagolf. Het hospice is nu ook te vinden op facebook, wat onder andere al tot nieuwe 

aanmeldingen van vrijwilligers heeft geleid. De keuken is uitgebreid, met 5 gastenkamers voldeed 

deze niet meer. In de nieuwe, mooie en ruime keuken kunnen familieleden en gasten eten.  De oude 

keuken is een lounge ruimte voor de vrijwilligers, voor de nachtdienst.  

Ook dit jaar zijn er dank zij de inzet van vrijwilligers en bestuursleden weer 2 mooie nieuwsbrieven 

verschenen die voor het overgrote deel digitaal worden verstuurd. De tuincommissie is zichtbaar 

actief rond het hospice en heeft het jaarverslag ingediend.  De website is vernieuwd en ziet er prima 

uit en de berichtgeving op facebook wordt zorgvuldig bijgehouden. De statiegeld acties zorgen voor 

een regelmatige bijdrage aan de kas. Dank aan de inzet van allen die het draaien van het hospice 

mogelijk maken. 
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