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Bestuursverslag 2016
Ook dit jaar hebben wij, bestuur Hospice Zorg samen met het bestuur van de Vrienden van het
Hospice, een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers, zorgverleners van Icare en de
huishoudelijke dienst. Zoals gebruikelijk ook weer in de derde week van Januari. Er werd vooruit
gekeken naar het 10-jarig lustrum in oktober. Er werd door een groepje zeer enthousiaste
vrijwilligers een plan gepresenteerd, om een mozaïekbank te maken. Vanuit de vrijwilligers
kwamen nog de nodige suggesties.
Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers vinden het plezierig om elkaar te ontmoeten en van
gedachten te wisselen.
Bestuur Hospice Zorg heeft dit jaar vier keer vergaderd als bestuur Zorg, en vijf keer gezamenlijk
met het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice. De gebruikelijke onderwerpen die
besproken zijn betreffen de exploitatie, inrichting, tuinonderhoud en onderhoud van het gebouw.
Verder de ontwikkelingen in de zorg en de huishoudelijke dienst. De lustrumviering kwam geregeld
ter sprake.
In 2016 hebben we als hospice 46 gasten mogen ontvangen. We zien de laatste jaren geleidelijk een
stijging in het aantal opgenomen gasten. 33 personen waren ouder dan 65 jaar. Het merendeel van
de gasten komt uit de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden. Toch zien we ook elk jaar
gasten van buiten onze regio, zelfs uit Duitsland. De familie woont dan in de regio Emmen, BorgerOdoorn, Coevorden.
De gemiddelde verblijfsduur was 17 dagen, de kortste 1 dag, de langste 132 dagen. Bij de andere
hospices in Drenthe was de gemiddelde verblijfsduur iets langer, 25-27 dagen.
Het is duidelijk dat het hospice in een behoefte voorziet. En gezien de positieve reacties van naasten
enorm gewaardeerd wordt.
In maart was er weer een groep enthousiaste leden van de Soroptimistclub in Emmen om het huis
extra schoon te maken en om datgene te doen waar de huishoudelijke dienst niet aan toe komt.
Daarnaast is de tuin onder handen genomen door de tuinvrijwilligers. En waren nog andere
vrijwilligers actief. Dit alles in het kader van ‘NL Doet’.
Op 9 april is een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Nabestaanden van overleden gasten waren
benaderd met de vraag of zij willen komen en mogelijk ook iets willen doen. Bij elke overleden gast
werd zo stil gestaan. Het is iedere keer weer een indrukwekkende bijeenkomst.
Leden van beide besturen hebben met enige regelmaat overleg gevoerd met wethouders en/of
portefeuille houders Zorg van de drie gemeenten. Ook is er een overleg geweest met
beleidsambtenaren van de verschillende gemeenten in de provincie Drenthe z.g. VDG, Grietje
Bruins van de VTZD en wethouders i.v.m. de huishoudelijke zorg. Deze was in onze regio al goed
geregeld.
Vanuit bestuur Zorg was er overleg met Zorggroep Treant. Er is kennis gemaakt met Carla van de
Wiel, lid van de Raad van Bestuur van Zorggroep Treant. Er zijn vervolg gesprekken gepland.
Verder hebben de bestuursleden die zich vooral bezig houden met de zorg, de zogenaamde
begeleidingsgroep, jaarlijks overleg met de bestuursleden Zorg van de andere hospices. En dan ook
met Icare.
Er is met het bestuur van de VTZD overleg gevoerd over het reilen en zeilen van ons hospice en in
een jaarlijks overleg met de besturen van de vier hospices in Drenthe in het algemeen.

Diverse zaken in het gebouw zijn na 10 jaar aan vervanging toe, zoals gordijnen, vloerbedekking
etc.. Ook werd gedacht aan nieuwe bedden. Daarvoor werd her en der uitgebreid gekeken om een
goede keuze te maken. De mensen worden langer, ook daarmee moet rekening worden gehouden.
Het beleidsplan moet herschreven worden. Wat betreft de zorg met de recent doorgevoerde
wettelijke veranderingen, is dit actief op gepakt. Voor financiën en andere zaken is gekeken naar
het beleidsplan van de VTZD, waarmee wij samen werken. Het is in 2016 nog niet afgerond.
Dit jaar zijn weer drie nieuwsbrieven uitgegeven en verspreid onder donateurs, nabestaanden van
gasten, vrijwilligers, zorgverleners en andere belangstellenden.
Verder stond dit jaar grotendeels in het teken van het 10-jarig lustrum. Vanuit de vrijwilligers was
het plan opgevat om een mozaïekbank neer te zetten. Dankzij de inspanning van een groepje zeer
gemotiveerde vrijwilligers, die met sponsoren contact opnam en regelmatig met het bestuur
overleg pleegde, is de bank gerealiseerd. Menig avond is besteed aan het ontwerp en de uitvoering.
Het resultaat mag er zijn. De bank is op woensdag 5 oktober ’s ochtends door Piebe Prins en Jaap
van Veldhuisen, degenen die destijds zoveel geld bijeen wisten te krijgen voor de bouw van het
hospice, onthuld. Daarbij is een jubileumboekje uitgegeven met verhalen geschreven door
diegenen die een mozaïek gemaakt hadden.
’s Middags werd het lustrum gevierd in Hotel-Restaurant van der Valk Emmen. De burgemeesters
van Coevorden en Borger-Odoorn blikten terug op de afgelopen jaren en benadrukten de positieve
zorg vanuit het hospice. Van de gemeente Emmen was de wethouder de heer Jan Bos aanwezig.
Over palliatieve zorg sprak Marinus van de Berg, voormalig pastor in verpleeghuis Cadenza te
Rotterdam, zeer boeiend.
Na de pauze werd de burgemeester van Coevorden, Bert Bouwmeester, nog eens naar voren
geroepen. Na een inleidende speech werd Tineke Heeres benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Door Rotary Monarch werden de besturen verrast met een cheque van € 10.000,-.
Het was een zeer geslaagde middag.
Als besturen gaan we ons beraden hoe om te gaan met de wachtlijsten voor opname. Uitbreiding
wordt overwogen.
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