Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van het Hospice Zuid-Oost Drenthe
Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is in het jaar 2014 ongewijzigd gebleven.
Aleid Rensen heeft in de loop van het jaar 2014 besloten haar adviseurschap van de Stichting
Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe te beëindigen.
Wel zal zij samen met haar secretaresse betrokken blijven bij het samenstellen van de Nieuwsbrief.
Vergaderingen in 2014
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe
12 februari
16 april
6 november
Gezamenlijke vergaderingen Stichting Zorg en Stichting Vrienden
18 februari
22 april
30 september
5 november
Fondsenwerving
De gemiddelde bezetting over het jaar 2014 is 57% en daarmee aan de lage kant. In 2013 was er nog
sprake van een gemiddelde bezetting van 72%. De cijfers van de andere in Drenthe gevestigde
hospices laten eenzelfde beeld zien.
In de beide besturen van het hospice, de Stichting Hospicezorg en de Stichting Vrienden, is deze
lagere bezetting onderwerp van gesprek geweest en is naar oorzaken gezocht.
Zonder gedegen onderzoek is hierop geen sluitende verklaring te geven.
Naar het zich laat aanzien is in het eerste kwartaal van 2015 in alle hospices in Drenthe sprake van
herstel.
Om tot de conclusie te komen dat er sprake is van een incidentele dan wel structurele daling van de
bezetting zullen we de ontwikkelingen in het komende en wellicht de komende jaren kritisch moeten
blijven volgen.
Niettemin voorziet het hospice nog steeds in een duidelijke behoefte.
Dat het goede werk, dat door onze vele vrijwilligers, de coördinatoren, de verpleegkundigen van Icare
en anderen in het hospice wordt verricht, zeer gewaardeerd wordt, mag blijken uit de vele
giften en donaties die we ook in 2014 weer mochten ontvangen, waaronder een legaat van
aanzienlijke omvang.
Ook dit jaar spreken we onze hartelijke dank weer uit voor de betrokkenheid, de financiële
ondersteuning en de gaven in natura. Zo kunnen we onze gasten, die in ons hospice verblijven, die
zorg blijven bieden die in de laatste levensfase zo nodig is.
De nieuwe website, die in 2013 is gerealiseerd, 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 is ook mogelijk via een notariële akte periodiek te schenken of een legaat op
te nemen in het testament. Bij giften vanaf € 100,-- , die voor een periode van vijf jaar bij notariële
akte vastgelegd worden, maakt de notaris van de stichting zonder kosten de akte op.
Daartoe contact kan contact op worden genomen met Notariaat ’t Suydevelt te Emmen
In het afgelopen jaar 2014 is gebleken dat deze nieuwe website in een duidelijke behoefte voorziet.
De laatste in het jaar 2013 gevoerde wervingsactie heeft niet het gewenste resultaat gehad.
Het is daarom dat het bestuur van de Stichting Vrienden zich met betrekking tot het opnieuw voeren
van een wervingsactie in het jaar 2014 terughoudend heeft opgesteld.
Er is een beroep gedaan op de bestuursleden van zowel de Stichting Vrienden als de Stichting
Hospicezorg om zich te bezinnen en te oriënteren op nieuwe ideeën voor het voeren van een
succesvolle wervingsactie.

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 het Solidariteitsfonds’ opgesteld.
Hierin wordt helder omschreven wanneer en hoe een beroep kan worden gedaan op dit fonds.
In 2014 werd van dit fonds geen gebruik gemaakt.
Beleidsplan 2009 - 2014
In 2009 stelden de Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe en de Stichting Vrienden van het Hospice
Zuidoost-Drenthe gezamenlijk een beleidsplan op voor de komende jaren.
In het jaarverslag van 2009 staat hierover het een en ander vermeld.
In 2014 zullen de beide besturen een vervolg op dit meerjarenbeleidsplan gaan formuleren.
Dit voornemen is in 2014 nog niet tot uitvoering gebracht.
De consequenties van alle veranderingen in de zorg, die per 1 januari 2015 worden doorgevoerd, zijn
nog niet in beeld te brengen. Meerjarenperspectief prognoses, de basis voor toekomstig beleid,
kunnen nog niet worden 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 drie keer per jaar verschijnende Nieuwsbrief
en de website van ’t Huis van Heden leveren hun bijdrage 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
geen kennis hebben 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, mei 2015
Het bestuur:
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