Stichting Vrienden van het Hospice Zuid-Oost Drenthe te EMMEN
2.1 Bestuursverslag 2016
Het bestuur
Tien jaar Hospice ’t Huis van Heden een moment om bij stil te staan! Dat werd op 5 oktober 2016
uitvoerig gedaan. Samen met de vrijwilligers, bestuursleden, initiatiefnemers van het eerste uur,
vertegenwoordigers van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. 5 oktober, een
zonnige maar frisse herfstdag, begon ’s morgens voor vrijwilligers, bestuursleden en een aantal
genodigden met de onthulling en de overdracht van de, door de vrijwilligers ontworpen en gemaakte,
‘Verhalenbank’. Deze fraaie bank siert nu de toegang tot het hospice. De middag was gereserveerd
voor het officiële deel van de lustrumviering. Naast alle vrijwilligers en medewerkers van het hospice
en Icare werden door voorzitter Jan Hulsegge tal van gasten welkom geheten waaronder de
burgemeesters van Borger-Odoorn en Coevorden, de heren Seton en Bouwmeester, en de wethouder
van Emmen, de heer Bos. Na het aansteken van de kaars kreeg gastspreker pastor Marinus van den
Berg het woord. Tijdens zijn arbeidzame leven was hij pastor in een verpleeghuis in Rotterdam en
sinds 2008 geestelijk verzorger bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam. Thema van
de inleiding was: “Sterven doe je niet Alleen”. Rode draad in de inleiding is: omgaan met de dood
moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een
menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood. Marinus van den Berg sprak vanuit zijn
ervaringen. Vooral over het maken en onderhouden van contact met gasten en hun familie. Bij de
situaties, die vanuit de praktijk toegelicht werden, kwam het belang van de juiste vragen stellen en
goed kunnen luisteren sterk naar voren. Tijdens gesprekken met betrokkenen probeert hij achter de
redenen te komen waarom de communicatie moeilijk verloopt en weet dan ingangen te vinden om
het gesprek te bevorderen. Daarin gaf hij de aanwezigen op zijn specifieke manier inzage. Vanaf het
begin van de lezing tot het eind zat iedereen geboeid te luisteren. Er was veel herkenning. Na deze
boeiende inleiding was het tijd om ook in dit officiële deel van de jubileumviering aandacht te
schenken aan de ‘Verhalenbank’. Ondersteund door een mooie diapresentatie gaf één van de
vrijwilligers in een korte presentatie aan hoe het idee voor de bank was ontstaan en wat dit allemaal
met zich mee heeft gebracht. In ieder geval een hechte samenwerking tussen de vrijwilligers, met als
resultaat een prachtige bank. Van het hele proces is door de werkgroep een jubileumboekwerkje
gemaakt dat aan alle gasten is aangeboden. Waar de heer Bouwmeester de bijeenkomst met een
terugblik op 10 jaar hospice had geopend, was het slotwoord voor de heer Seton. Dit gebeurde met
een mooie terugblik op datgene wat deze middag de revue is gepasseerd. Vervolgens nam de heer
Bouwmeester nogmaals het woord. Nu met de burgemeestersketting om. Na een toespraak werd
Tineke Heeres, secretaris van Hospice Zorg, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau ( zie
pagina 4 van de Nieuwsbrief). De heer Brummel, voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden
werd tijdens de afsluiting van de middag verrast door de voorzitter van Rotaryclub Emmen Monarch,
die als jubileumgeschenk een cheque van € 10.000,- mocht overhandigen. En toen was het tijd voor
een informeel samenzijn met een drankje en een hapje. Er kon voldaan teruggekeken worden op een
geslaagde viering van het tweede lustrum van ’t Huis van Heden.
De samenstelling van het bestuur is in het jaar 2016 gewijzigd in die zin dat de heer George Thasing
zijn bestuurslidmaatschap heeft beëindigd.
In de loop van het 2016 ziet Aleid Rensen-Oosting af van haar taak die ze nog had bij de
samenstelling van de Nieuwsbrief.
Begin december 2016 bereikt ons het bericht dat Aleid zeer ernstig ziek is en zeer kort daarna moeten
we vernemen dat deze ziekte heeft geleid tot haar overlijden op 20 december 2016.
Verbijstering en ongeloof maken zich meester van ons.
Aleid, die zo veel heeft betekend voor het hospice is niet meer.
Het was Aleid, die heeft de basis gelegd, waarop het huidige bestuur nu voortbouwt.
Alle betrokkenen bij ‘t Huis van Heden zijn Aleid veel dank verschuldigd voor haar inzet en
enthousiasme.

Vergaderingen in 2015
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe
4 februari
6 april
7 juli
21 juli
10 augustus
Gezamenlijke vergaderingen Stichting Zorg en Stichting Vrienden
18 februari
21 april
21 juli
25 augustus
11 oktober
Fondsenwerving
Met een gemiddelde bezetting van 67 % over het jaar 2016 zet de toename van de bezetting, die we
het vorige jaar al mochten vaststellen, zich voort.
Dit zelfde beeld doet zich ook voor in de andere hospices in Drenthe.
Het is wellicht te vroeg om te spreken van een structureel herstel, maar wel mogen constateren dat er
in tegenstelling tot wat we tot voor kort nog vreesden geen sprake is van een structurele
achteruitgang.
Hopelijk zet deze tendens zich voort.
Wel heeft deze ontwikkeling met zich meegebracht dat het afgelopen jaar 2016 in de beide besturen
is en wordt nagedacht over een eventuele uitbreiding. Dit mede vanwege het feit dat er op gezette
tijden naast een maximale bezetting sprake was van een wachtlijst.
We zullen de ontwikkelingen in de komende jaren kritisch moeten blijven volgen.
Gesteld mag worden dat het hospice nog steeds voorziet 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 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 de Stichting Vrienden zijn in de loop van het jaar 2016 gestart met een nieuwe
fondswervingsactie.
Het betreft de zogenaamde “lege flessenactie”.
Het betekent dat in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn de diverse supermarkten
benaderd zijn om mee te werken aan de actie, waarbij een box van ons hospice wordt geplaatst bij
het inleverpunt voor lege flessen met het verzoek de bon die men ontvangt niet te verzilveren, maar
deze te deponeren in de box en daarmede een schenking te doen aan het hospice.
De supermarkten werken tot ons genoegen hieraan zeer goed mee. We mogen bij meerdere
supermarkten zelfs meerdere keren terugkomen.
De eerste resultaten van deze actie stemmen ons hoopvol voor de toekomst.

2.1 Bestuursverslag
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 patient 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 2016 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.
Gezien onzekerheden met betrekking tot allerlei ontwikkelingen is in 2016 nog niet gekomen tot de
formulering van het meerjarenbeleidsplan.
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.
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