Stichting Vrienden van het Hospice Zuid-Oost Drenthe te EMMEN
Bestuursverslag
Het bestuur
In 2017 heeft het hospice een zeer sterke toename van het aantal aanvragen voor opname en daadwerkelijke
opnames gehad. Een trend die zich in het laatste kwartaal van 2016 al heeft ingezet. Een bezettingsgraad van
tegen de 100 % in enkele maanden van het afgelopen jaar heeft erin geresulteerd dat er feitelijk continu geen
directe plaats was na een verzoek voor opname. In onderstaande schematische afbeeldingen worden de cijfers in
beeld gebracht.
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Het is duidelijk dat het hospice een belangrijke rol speelt in de palliatieve terminale zorg in Zuidoost-Drenthe.
Het hospice voorziet in een behoefte, maar helaas kan lang niet altijd aan de vraag worden voldaan. Dit stelt de
besturen voor de opdracht om te werken aan een oplossing, die zal moeten worden gevonden in een mogelijke
uitbreiding van het hospice.
Begin 2017 hebben we ons dan ook de vraag gesteld of ’t Huis van Heden zou moeten uitbreiden met één of
twee kamers. Onze huisarchitect heeft op ons verzoek de ontwerp-schetsen voor de uitbreiding van het hospice

gemaakt en voorgelegd aan de afdeling vergunningen van de gemeente. De gemeente zag in eerste instantie geen
bezwaren en waarschijnlijk zou de vergunning snel afgegeven kunnen worden. Voorlopig werd er echter nog
even pas op de plaats gemaakt. De besturen zijn naarstig op zoek gegaan naar financieringsmogelijkheden voor
de uitbreiding. Maar voorlopig leverden de contacten met de overheden, subsidieverstekkende instanties en
andere organisaties niets concreets op. Zelfs kon er geen beroep worden gedaan op een Europese subsidie voor
de versterking van de leefbaarheid en economie in Zuidoost-Drenthe. Door de gezamenlijke besturen van het
hospice werd gesteld dat, om een verantwoorde investering te kunnen doen, minimaal 75% van de begroting
gewaarborgd moest zijn door externe financiering, voordat gestart zou gaan worden met de verdere
planvorming. Voor de resterende 25 % moet een deel uit eigen middelen komen en wordt de hoop gevestigd op
donaties uit de regio. Deze regionale donaties moeten los staan van het reguliere aantal giften en donaties dat
benodigd is voor de exploitatie van het hospice. Vervolgens zijn donatieverzoeken neergelegd bij een aantal
landelijke (meestal private) goede doelen fondsen. We hopen in de komende maanden meer duidelijkheid te
krijgen in hoeverre we kunnen rekenen op een bijdrage uit de fondsen.
De samenstelling van het bestuur is in het jaar 2017 gewijzigd.
Onze secretaris, mevrouw Tina Groenhoff, heeft in de loop van het jaar aan het bestuur te kennen gegeven dat ze
om gezondheidsredenen per 1 januari 2018 haar functie neer zal leggen.
Het bestuur heeft met begrip kennisgenomen van dit voorgenomen besluit, maar wil tegelijkertijd constateren dat
haar vertrek zeer wordt betreurd met name vanwege haar tomeloze inzet en enthousiasme.
Door deze vroegtijdige aankondiging werd het bestuur in staat gesteld om op zoek te gaan naar een vervanger.
Deze werd gevonden in de persoon van de Piet de Kroon, die na een oriënterend gesprek over de
bestuurswerkzaamheden van de Stichting Vrienden besloot de bestuursvergadering van 8 november 2017 bij te
wonen.
Als aan het einde van deze vergadering aan Piet wordt gevraagd of deze vergadering voor hem een basis is om
een bestuurslidmaatschap bij de Stichting Vrienden te aanvaarden, komt hierop een positieve reactie. Vervolgens
wordt deze bestuursbenoeming geformaliseerd.
Vergaderingen in 2017
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe
13 juli
7 augustus
4 oktober
8 november
7 december
Gezamenlijke vergaderingen Stichting Zorg en Stichting Vrienden
23 maart
7 augustus
5 oktober
16 november
Fondsenwerving
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 2017 weer mochten ontvangen, waarvan een enkele grote gift en
een even groot legaat ons aangenaam hebben verrast.
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.
In het jaar 2017 is deze “lege flessenactie” met een opbrengst van ruim € 9.000,00 zeer succesvol
verlopen.
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 minderdraagkrachtigen met beroep op Solidariteitsfonds’ opgesteld. Hierin wordt
helder omschreven wanneer en hoe een beroep kan worden gedaan op dit fonds. In 2017 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.
De beide besturen bereiden een nieuw meerjarenbeleidsplan voor.
Wel is er in 2017 een meerjarige exploitatiebegroting opgesteld.
Deze meerjarenbegroting is met name gemaakt ten behoeve van de fondswerving voor de mogelijke
uitbreiding van het hospice met twee kamers.
Inmiddels is deze begroting herzien in die zin dat rekening is gehouden met de nieuwe
exploitatieopzet die de beoogde uitbreiding met zich meebrengt.
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.
In 2017 is besloten de Nieuwsbrief in het vervolg nog twee keer per jaar te laten verschijnen.
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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