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Stichting Hospice Stadskanaal en omstreken

Voorwoord:
Een hospice is een bijna thuis-huis waarin het mogelijk is dat mensen kunnen sterven in
een omgeving waar de eigen wensen leidend zijn. Voor mensen die eenzaam zijn en waar
geen naasten zijn om de laatste zorg op zich te nemen. Maar ook voor mensen die vanuit
eigen overtuiging kiezen om hun laatste levensfase in een hospice door te brengen en daar
te sterven onder waardige omstandigheden.
Eigenlijk zou een hospice een reguliere voorziening moeten zijn in heel Nederland met een
reguliere en continue financiering, maar zonder inhoudelijke bemoeienis van buiten.
Zeker nu de vergrijzing groter wordt en er steeds meer oudere mensen op zichzelf zijn
aangewezen.
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Hospice Stadskanaal en omstreken.
In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over de door haar verrichte activiteiten
in het jaar 2016 ten dienste van de oprichting van Hospice Veen en Wolden in de regio
Zuid- en Oost Groningen en Drentse Monden.

Het bestuur
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Hoofdstuk 1 - Bestuur:
Samenstelling:
Xandra Reinke
Henk Muilerman
Ruurd Brekveld
Jaap Duit
Sikke Dijkstra
Johan Jeuring
Marian Kruit

Voorzitter (tot 8 februari 2016)
Voorzitter ad interim (sinds 8 februari
2016); vacature
secretaris (sinds 8 februari 2016).
penningmeester
lid
lid
lid

Mevrouw Klary Resch woont als vertegenwoordiger van de werkgroep Zorg de
bestuursvergaderingen bij.

Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft in 2016 acht maal vergaderd, te weten op


11 januari;



8 februari;



14 maart;



12 april;



9 juni;



5 september;



17 oktober en



21 november.

De stichting kent diverse werkgroepen. De meesten hebben een pas op de plaats gemaakt,
in afwachting van het vinden van huisvesting. Alleen de werkgroep Zorg is een aantal
keren bijeengeweest.
Er is in september 2016 één nieuwsbrief verzonden om vrijwilligers en belangstellenden te
informeren over de stand van zaken.
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Hoofdstuk 2 – Huisvesting
De eerste helft van 2016 heeft vooral in het teken gestaan van het voeren van gesprekken
met makelaars en vertegenwoordigers van de gemeente Stadskanaal voor het vinden van
een geschikt pand. Een pand dat voldoet aan een aantal randvoorwaarden dat het geschikt
maakt om het in gebruik te nemen als hospice, dan wel dat het met een (betaalbare)
verbouwing geschikt te maken is als hospice. Een paar keer leek het er op dat de stichting
een pand in gebruik kon gaan nemen, maar uiteindelijk ketste het af.
In de tweede helft van het jaar kwam het zwaartepunt van de vergaderingen nog meer te
liggen op het vinden van huisvesting. Na de zomer van 2016 werd een oproep in de lokale
krant geplaatst om het bestuur te attenderen op een vestigingslocatie. Dit was succesvol.
Diverse aanbiedingen volgden. Het jaar werd afgesloten met drie mogelijke panden, met
al hun voors en tegens. Aangezien het hospice al bijna zes jaren “in oprichting” is en velen
uit de samenleving zich de afgelopen jaren hebben ingespannen door donaties te schenken
(subsidies van gemeenten, benefietconcert van serviceclubs, kerkcollectes, andere
inzamelingsacties en andere individuele schenkingen), maar niet in de laatste plaats ook
door zich aan te melden als vrijwilliger, is het gewenst daadwerkelijk een start te maken.
De verwachting is dan ook dat in 2017 het hospice daadwerkelijk haar deuren zal openen.

Hoofdstuk 3 – Vrijwilligers
Het bestuur krijgt, ondanks dat er nog geen exacte openingsdatum aan te geven is, nog
steeds regelmatig aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. Het bestuur is daar erg blij mee.
Om goed te kunnen starten zijn er altijd vrijwilligers nodig.
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Hoofdstuk 4 – Financiën en fondsenwerving
Ook in 2016 waren er weer instanties bereid onze stichting subsidie toe te kennen, de
opbrengst van inzamelingsacties aan ons over te maken of ons een donatie te doen. Het
bestuur is hen zeer erkentelijk hiervoor.

Financieel jaarverslag 2016.

Rekening 2016
Omschrijving

lasten

Advisering
Automatisering
Bank
Drukwerk
Kantoormiddelen
Organisatie

baten
236
129
172
91
77
3

Donatie: kerken
Donatie: overheden
Donatie: overig
Donatie: particulieren
Rente

1.502
5.000
1.931
605
93

Totaal
saldo lasten-baten

8.424

Balans 2016
Activa
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen

Actief
56.588
56.558

Passief
56.558
56.558
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