
1.1  Algemeen     (was blz. 2 jaarverslag 2020) 

Oprichting 

Blijkens de akte d.d. 16 mei 2006 werd de  Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-

Drenthe per genoemde datum opgericht. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder dossiernummer 

4081782. 

Voorts is de Stichting erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)onder nummer 

30349. 

In de loop van 2013 is er een aanscherping gekomen m.b.t. de regelgeving om aangemerkt te 

blijven als ANBI-instelling. De Stichting Vrienden heeft hieraan voldaan door zich op de 

website http:www.hospice-emmen.nl/anbi/stichtingvrienden conform de ANBI regels te 

verantwoorden. 

Doelstelling 

De doelstelling van Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe wordt in artikel 2 

van de statuten als volgt omschreven: 

1a. Het verwerven van fondsen ten behoeve van de(ondersteuning van de) exploitatie door de  

Stichting  Hospicezorg Zuidoost-Drenthe gevestigd in de gemeente Emmen. 

1b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onder de aandacht 

brengen van het publiek van onder meer het oogmerk en werkwijze van het hospice, door het 

zonder winstoogmerk bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen, onderscheidenlijk 

met de opbrengsten van die fondsen, financiële steun te verlenen aan de Stichting 

Hospicezorg Zuidoost-Drenthe.  

Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd  door:  

Harm Brummel(voorzitter), Piet de Kroon(secretaris), Cor van Driel(2de  secretaris), Janny 

Hofsteenge(penningmeester),  Jo Koop(lid) 

 

 

 

 

 

 



Stichting Vrienden van het Hospice Zuid-Oost Drenthe te EMMEN   

(was blz. 7 jaarverslag 2020) 

2.1 Bestuursverslag  

Het vorige jaar moesten we constateren dat het coronavirus een grote invloed had op het leven 

van iedereen, zo ook in het Hospice. 

Hadden we gehoopt dat we in 2021 weer naar “normaal” zouden gaan dan kwamen we bedrogen 

uit. 

Ook in 2021 waren we niet af van het Covid-virus. Na de piek van de tweede golf in december 

2020, daalde het aantal besmettingen in januari 2021. Tot begin februari de Britse variant de 

overhand kreeg en dat leidde tot een nieuwe toename in het aantal besmettingen, waardoor de 

zo gevreesde derde golf werkelijkheid werd. We hadden  gehoopt dat corona verleden tijd zou 

zijn, maar niets was minder waar. De maatregelen werden verder aangescherpt en de avondklok 

werd ingevoerd. Het coronavirus en de getroffen maatregelen hadden een grote impact op onze 

samenleving en ons gedrag, zo ook in het Hospice. Rond de jaarwisseling konden we na een 

geconstateerde besmetting niet anders doen dan het Hospice te sluiten. Na tien dagen konden 

we gelukkig de deuren weer openen. Met inachtneming van de maatregelingen hebben we 

continu geprobeerd alles zo “normaal” mogelijk door te laten gaan. Dit vroeg om goede 

communicatie en veel creativiteit. Bezoek bleef uiteraard welkom. Met begrip voor de situatie 

van de gasten waren hier wel regels aan verbonden. De regel op dat moment werd maximaal 

twee bezoekers per dag. Wij beseften ook dat er zich situaties konden voordoen die vragen om 

een andere aanpak. In overleg kon er in bepaalde situaties van deze regel worden afgeweken. 

Juist omdat onze gasten kwetsbaar zijn, was het voor ons heel belangrijk om maatregelen te 

treffen die onze gasten, de naasten en onze vrijwilligers en zorgmedewerkers zoveel mogelijk 

beschermden. We wilden de zorg voor de gasten en hun naasten zo goed mogelijk waarborgen 

en daarom is het essentieel dat we met elkaar het werk in goede gezondheid konden blijven 

doen. Gelukkig is in de loop van het jaar de vaccinatie voor de vrijwilligers en de 

zorgmedewerkers op gang gekomen. Doordat de coronabesmettingen -tijdelijk- een duidelijke 

afname lieten zien, hebben we toch het volledige aantal gastenkamers kunnen gebruiken, zij het 

met beperkende maatregelen. 

We hopen dat we spoedig weer met elkaar zonder afstand ons werk als vanouds kunnen 

oppakken. 

 

Zoals gemeld ging het werk ondanks de beperkingen vanwege corona zo goed mogelijk door. 

Dat dit door de samenleving werd en wordt gewaardeerd moge blijken uit het feit dat liefst vijf 

vrijwilligers van ’t Huis van Heden, waarvan drie uit gemeente Coevorden en één uit de gemeente 

Borger-Odoorn en één uit de gemeente Emmen, op maandag 26 april 2021 een Koninklijke 

onderscheiding, Lid van de Orde van Oranje-Nassau, hebben mogen ontvangen.  

De voordrachten voor deze onderscheidingen kwamen uit diverse geledingen van onze 

samenleving als waardering  voor de geweldige inzet van de vrijwilligers. 

De onderscheidingen van deze vijf vrijwilligers mogen dan ook model staan voor alle 

vrijwilligers van het hospice.  

Het bewijst maar eens weer de grote maatschappelijke waarde van ’t Huis van Heden in de regio. 

 



De uitbreiding van het hospice van 3 naar 5 kamers bracht met zich mee dat de oude keuken 

niet voldoende capaciteit had en niet meer paste in de nieuwe situatie. Besloten werd over te 

gaan tot de bouw van een nieuwe keuken op een andere plaats in het hospice. De ruimte van 

de oude keuken zal daardoor andere invulling krijgen. 

De bouw van de keuken is in augustus 2021 gestart.  

Volgens het uitgereikte schema waren alle materialen toen reeds besteld en deels geleverd en 

is het geheel in acht weken opgeleverd. Naast het feit dat er bij de keuken een korting was 

bedongen, is de constatering dat de opdrachten gelukkig vroegtijdig waren verstrekt een 

goede greep, aangezien de prijzen in de tussentijd met 30% omhoog waren gegaan. 

Het hospice beschikt nu over een prachtige keuken met een optimale afzuiging en een 

airconditioning die het hospice als donatie mocht ontvangen. Iedereen is tevreden met het 

resultaat. 

De oude keukenruimte zal in 2022 ingericht worden als een soort loungeruimte voor familie 

van de gasten en voor de vrijwilligers.  

De gehele verbouwing is binnen het gestelde budget gerealiseerd. 

 

In 2021 bestond het hospice, ’t Huis van Heden 15 jaar. 

Door de beperkingen ten gevolge van corona kon dit niet worden gevierd op de gebruikelijke 

wijze. 

In plaats daarvan was er een programma gemaakt voor de personeelsleden van het hospice 

alsmede voor de bestuursleden van beide stichtingen in de vorm van een bezoek aan de 

dierentuin Wildlands met een kijkje achter de schermen. 

De aanwezige 67 deelnemers hebben hier volop van genoten. 

 

Een bijzonder punt van aandacht betrof de negatieve rente die de bank in rekening brengt bij 

een bedrag hoger dan € 100.000.  

Er werd onderzoek verricht om onze financiën te spreiden over meerder banken in verband 

met deze negatieve rente boven € 100.000.  

Dit heeft er in geresulteerd dat het stichtingsbestuur naast de eigen bank, rekeningen heeft 

kunnen afsluiten met een andere bank, waardoor is voorkomen dat we voor extra uitgaven 

kwamen te staan. 

 

Vergaderingen in 2021 

Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe 

27-05-2021: vergadering Hospicezorg + Vrienden 

 

23-08-2021: vergadering Vrienden 

 

30-08-2021: vergadering Hospicezorg + Vrienden 
 
3 september 2021: viering 3e lustrum 
 
15-11-2021: vergadering Vrienden 
 



15-11-2021: vergadering Hospicezorg + Vrienden  

 

Tijdens de coronacrisis is er veel overleg geweest per telefoon dan wel per mail tussen de 

bestuursleden van de Vrienden als met die van Hospicezorg en de coördinatoren. 

 

Op Drents niveau is er een overleggroep gerealiseerd om gezamenlijk de maatregelen te 

inventariseren en op elkaar af te stemmen in het kader van de coronacrisis. Ons hospice wordt 

daarin vertegenwoordigd door Yvette Liemburg-Menzen, bestuurslid van de Stichting 

Hospicezorg.  

 

Fondsenwerving  

Zoals in het vorige jaar al werd aangegeven verliep ook het afgelopen jaar anders dan we 

gewend waren. 

Actieve fondswerving stond onder de invloed van “corona” op een laag pitje met uitzondering 

van de zogenaamde “lege flessenactie”, hoewel de inkomsten hiervan door de toenemende 

concurrentie enigszins af zijn genomen.  

Nieuw is dat we samen met Sigrid’s Garden gebruik maken van het aanbod van GETEC om 

de statiegelden op kleine flesjes te delen. 

 

Toch mogen we constateren dat we ook in 2021 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, waarvoor een daarvoor benodigd formulier kan worden 

ingevuld en digitaal verzonden.    

Het hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting kunnen worden afgetrokken van de belasting. 

 

Solidariteitsfonds 

 

Het Solidariteitsfonds is een fonds dat bedoeld is om 't Huis van Heden voor iedereen 

toegankelijk te maken. Geld mag geen belemmering zijn om een terminale patiënt op te 

nemen. Als de eigen bijdrage een probleem wordt, kan er gebruik gemaakt worden van het 

Solidariteitsfonds. 

Het bestuur van de Stichting vrienden streeft naar instandhouding van een bedrag van  

€ 10.000,-- voor dit fonds. In 2010 hebben de Stichting Vrienden van het Hospice en de 

Stichting Hospicezorg samen de 'Regeling minder draagkrachtigen met beroep op 

Solidariteitsfonds" opgesteld. Hierin wordt helder omschreven wanneer en hoe een beroep 

kan worden gedaan op dit fonds. In 2021 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” 

Ook in het afgelopen jaar werd door de RIVM-maatregelen het geven van voorlichting, 

informatiebijeenkomsten en lezingen door de coördinatoren en vrijwilligers vrijwel 

onmogelijk. 

Publicaties in de media naar aanleiding van schenkingen door bedrijven, instellingen, 

particulieren en artikelen in de plaatselijke bladen konden gelukkig wel doorgang vinden.  

En ook de twee keer per jaar verschijnende Nieuwsbrief en de website van ’t Huis van 

Heden” bleven hun bijdrage leveren aan de naamsbekendheid. 

Hoewel hierdoor steeds meer mensen op de hoogte worden gebracht van de functie en de 

waarde die het hospice heeft voor de samenleving, blijkt toch uit contacten dat er nog te veel 

mensen zijn die niet op de hoogte zijn van het begrip hospice, laat staan de belangrijke functie 

die deze heeft voor de regio, bestaande uit de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-

Odoorn. 

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. 

Emmen,  

oktober 2022 

Het bestuur: 

H. Brummel (voorzitter)                             J.B. Hofsteenge (penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Overige gegevens     (was blz. 23 jaarverslag 2020) 

 

4.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de accountantsverklaring  

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van 

deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.  

 

4.2 Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst  

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 9-2 van de statuten het volgende 

bepaald: Het bestuur maakt de jaarstukken op en stelt deze vast.  

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020  

 

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op november 2020.  

Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane 

voorstel.  

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021  

 

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van 

baten en lasten.  

 

 

Rapportdatum: …………………………………….. 

 

 

 


