
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe te EMMEN 
 
2.1 Bestuursverslag 2015 
 
Het bestuur 

 

De samenstelling van het bestuur is in het jaar 2015 ongewijzigd gebleven. 

 
Vergaderingen in  2015 

 

Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe 
 

12 februari 
30 april 

7 juli 
17 september 

 

Gezamenlijke vergaderingen Stichting Zorg en Stichting Vrienden 
 

19 mei 
7 juli 

22 september 

 
 
Fondsenwerving 

 
Met een gemiddelde bezetting van 62 % over het jaar 2015 tekent zich een licht herstel af ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 

Of deze tendens zich in de toekomst zal voortzetten is nog niet te voorspellen. Al in het jaarverslag 
van 2014 hebben we aangegeven dat het zonder gedegen onderzoek moeilijk is om hierover 

uitspraken te doen. 
We zullen de ontwikkelingen in 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, 
donaties en legaten die we ook in 2015 weer mochten ontvangen. 

 
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 website 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. (zie: 

www.belastingdienst.nl/giften.  
De bestuursleden van zowel de Stichting Vrienden als de Stichting Hospicezorg blijven zich bezinnen 

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 2015 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 2016 zullen de beide besturen een vervolg op dit meerjarenbeleidsplan gaan formuleren. 
 
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 
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,   juli 2016 

 

Het bestuur: 
 

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

 

 


