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Jaarverslag  2013    -‐‑    Deﬁnitief  “JA”  

D

Inleiding  
Het  afgelopen  jaar  is  voor  Hospice  Stadskanaal  en  Omstreken  niet  alleen  een  jaar  van  
veranderingen  maar  ook  een  jaar  van  een  sprong  voorwaarts  geweest.  
Belangrijke  zaken  zijn  afgerond  of  in  de  afrondende  fase  beland.  
Wij  zijn  erg  blij  in  dit  jaarverslag  te  kunnen  meedelen  dat  wij  een  deﬁnitief  “JA”  aan  het  
hospice  hebben  gegeven.  
Deﬁnitief  “Ja”  en  overzicht  verdere  activiteiten  in  2013  
Tijdens  de  bestuursvergadering  van  2  juli  is  het  onderzoek  “Sterven  in  een  hospice”door  
Mw.  A.  Niemeijer,  MA  Sociologie,  aan  het  bestuur  gepresenteerd.  
In  dezelfde  bijeenkomst  deed  een  deel  van  het  bestuur  verslag  van  hun  contacten  met  het  
Ministerie  van  Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  (VWS)  en  de  Vrijwillige  Palliatieve  
Terminale  Zorg  (VPTZ).    Met  name  de  procedures  voor  aanmelding  van  het  hospice  om  in  
aanmerking  te  komen  voor  de  subsidiegelden  van  het  Ministerie  VWS  die  voor  de  
hospicezorg  in  Nederland  beschikbaar  zijn,  zijn  besproken.  
Op  basis  van  beide  uitkomsten  heeft  het  bestuur  besloten  dat  ernaar  gestreefd  wordt  om  
in  januari  2015  het  hospice  in  Stadskanaal  te  openen.  
Het  deﬁnitieve  “Ja”  is  dus  gevallen.  
Vanaf  nu  richt  het  bestuur  zich  vooral  op  twee  dingen:  fondsenwerving  en  huisvesting.  
In  het  najaar  is  de  Werkgroep  Fondsenwerving  gestart  met  het  aanschrijven  van  een  aantal  
landelijke  fondsen,  waarvan  bijvoorbeeld  bekend  is  dat  zij  in  het  verleden  gedoneerd  
hebben  aan  (  startende)  hospices.  
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De  gemeenten  van  het  werkgebied  van  het  hospice  zijn  aangeschreven  i.v.m.  een  uitspraak  
over  het  beschikbaar  stellen  van  WMO-‐‑gelden  als  een  minder  vermogende  gast  gebruik  
wil  maken  van  het  hospice.  Dit  omdat  het  bestuur  niet  wil  dat  de  dagbijdrage  een  
belemmering  zou  kunnen  vormen  om  gebruik  te  maken  van  het  hospice.  
Een  aantal  gemeenten  heeft  hierover  al  medewerking  toegezegd.  
Naam  Hospice  
In  december  heeft  het  bestuur  een  beslissing  genomen  over  de  naam:  het  hospice  heet  
voortaan  Hospice  Veen  en  Wolden.    
De  website  blijft  voorlopig  nog  bereikbaar  onder  www.hospicestadskanaal.nl,  maar  
domeinnamen  e.d.  zijn  wel  vastgelegd.  
Het  Bestuur  
Binnen  het  bestuur  is  een  aantal  wijzigingen  geweest.  
Het  bestuur  heeft  besloten  het  ledental  uit  te  breiden  van  5  naar  7  personen.  
In  2013  zijn  toegetreden:  
Johan  Jeuring.  Johan  is  vanaf  1984  werkzaam  in  het  Refaja  ziekenhuis,  sinds  2001  als  
leidinggevende.  
Marian  Kruit  te  Velde.  Marian    is  ruim  22  jaar  als  advocaat  werkzaam  geweest  en  geeft  nu  
colleges  Recht  aan  de  Hanzehogeschool  in  Groningen.  
Sikke  Dijkstra.  Sikke  is  30  jaar  werkzaam  geweest  in  de  ouderenzorg.  De  laatste  jaren  heeft  
hij  een  eigen  bedrijf  gehad  en  deed  voornamelijk  bouwbegeleidingen.  
Werkgroepen  
De  Werkgroep  PR  bestaat  uit  Dineke  Bruining  en  Willy  Ketelaar.  Vanuit  het  bestuur  is  
Sikke  Dijkstra  het  aanspreekpunt.  Op  dit  moment  maakt  de  werkgroep  grote  vorderingen  
met  het  opstellen  van  een  werkplan  voor  2014.  
Alles  is  erop  gericht  om  zo  snel  mogelijk  de  ﬁnanciële  middelen  bij  elkaar  te  krijgen  om  
van  start  te  kunnen  gaan.  
De  volgende  onderdelen  van  het  werkplan  zijn  voor  de  korte  termijn  vastgesteld:  
• De  kerken  in  het  werkgebied  van  het  hospice  zijn  aangeschreven  met  de  vraag  om  
in  het  collecteschema  te  worden  opgenomen.  
• Er  is  een  oproep  gedaan  aan  het  bestuur  om  logo  en  naam  vast  te  leggen  
• Er  wordt  gewerkt  aan  foldermateriaal  voor  potentiële  geldschieters/sponsors.  
• De  adressenlijsten  ten  behoeve  hiervan  worden  gemaakt  
• Een  folder  wordt  ontwikkeld,  waarin  de  mogelijkheden  om  belastingvrij  te  
schenken  vermeld  worden  
• Als  logo  en  naam  bekend  zijn  worden  de  folders  gedrukt  

De  Werkgroep  Zorg:  aanspreekpunt  vanuit  het  bestuur  zijn  Xandra  Reinke  en  Tineke  
Breider.  De  werkgroep,  bestaande  uit  acht  personen  komt  twee  keer  per  jaar  bijeen.  
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In  een  later  stadium  zal  scholing  van  vrijwilligers  een  aandachtspunt  zijn.  Door  het  jaar  
heen  melden  zich  nog  regelmatig  nieuwe  vrijwilligers  aan,  waarmee  een  
kennismakingsgesprek  is  gevoerd.  
De  Werkgroep  Bouw:  aanspreekpunt  vanuit  het  bestuur  is  Jaap  Duit.  
De  Werkgroep  Fondsenwerving:  aanspreekpunt  vanuit  het  bestuur  is  Jaap  Duit  
ANBI  status  
De  stichting  heeft  de  ANBI  status  (Algemeen  Nut  Beogende  Instellingen)  gekregen.  
Als  een  goed  doel  aangemerkt  is  als  ANBI,  hoeft  er  geen  schenk-‐‑  of  ercelasting  betaald  te  
worden  over  de  schenking.  Schenkingen  die  gedaan  worden  mogen  onder  bepaalde  
voorwaarden  van  de  aangifte  inkomstenbelasting  worden  afgetrokken.  
Comité  van  Aanbeveling  
Het  Comité  van  Aanbeveling  is  uitgebreid  met  Dhr.  H.  Scholte,  directievoorzifer  
RABObank  Zuid-‐‑  en  Oost  Groningen.  
Het  comité  van  Aanbeveling  is  26  september  in  Hotel  Best  Western  bijeengeweest.    
Er  is  daar  vooral  gesproken  over  de  behuizing  van  het  hospice.  Naast  goede  zorg  en  
aandacht  voor  de  gast  is  een  huis  erg  belangrijk.  We  willen  ons  richten  op  drie  
gastenkamers.  
Website  
De  website  is  geactualiseerd  en  zal  geregeld  worden  bijgewerkt.  
Steunpunt  mantelzorg  Stadskanaal  
Er  zijn  het  afgelopen  jaar  regelmatig  gesprekken  gevoerd  met  de  coördinator  van  het  
Steunpunt  Mantelzorg  Stadskanaal.  We  hebben  gesproken  over  het  bundelen  van  onze  
krachten  t.a.v.  het  vrijwilligerswerk.    
Voorlichting  PKN    
Twee  bestuursleden  hebben,  op  uitnodiging  van  Ds.  Wams,  voorlichting  gegeven  aan  de  
bezoekmedewerkers  van  de  gezamenlijke  protestantse  kerken.  
Tijdens  deze  bijeenkomst  werd  uitgebreid  ingegaan  op  het  doel  van  een  hospice.  
Men  was  unaniem  van  mening  dat  een  hospice  in  Stadskanaal  een  waardevolle  aanvulling  
van  het  zorgaanbod  zal  zijn  als  het  thuis  niet  meer  kan.    

Fondsenwerving  en  giften  
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De  serviceclub  Lions  heeft  op  20  april  2013  een  beneﬁetavond  georganiseerd  in  het  
Boschhuis  in  Ter  Apel.  Het  doel  van  deze  avond  was  fondsenwerving  ten  behoeve  van  de  
Stichting  Hospice  Stadskanaal  en  Omstreken.  
Rotaryterras  30  april:  het  jaarlijks  Rotaryterras/bluescafé  had  tijdens  de  Knoalsternacht    
dit  jaar  als  goed  doel  voor  het  hospice  gekozen.  
Giften  van  verschillende  kerken  zijn  op  de  rekening  van  het  hospice  gestort.  
Het  bestuur  voelt  hiermee  brede  steun  vanuit  de  samenleving.  
Financiën/Jaarrekening  
Omschrijving

Baten

Lasten

Bank

96

Drukwerk

180

Internet-‐‑webbeheer

120

Kantoormiddelen

417

Organisatie

223

Vergaderingen

135

Giften

1500

Toevoeging  reserve

329

Totaal
1500
1500
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Palliatief  netwerk  
Geheel  indachtig  de  missie,  de  strategie  en  het  bestuurlijk  kader*),  beschreven  in  het  
convenant  (dd.  11  april  2012)    van  het  netwerk  palliatieve  zorg  Zuidoost  Groningen  achfe  
het  bestuur  van  de  Stichting  Hospice  Stadskanaal  en  Omstreken  de  tijd  rijp  om  een  
verzoek  tot  toetreding  tot  het  netwerk  in  te  dienen.  Immers,  het  behoefteonderzoek,  
uitgevoerd  in  opdracht  van  het  stichtingsbestuur  en  gedaan  onder  huisartsen  en  buurjorg  
in  het  gebied  van  het  netwerk  (en  medeondertekenaars  van  het  convenant),  heeft  
aangetoond  dat  er  een  duidelijke  behoefte  bestaat  en  dat  er  in  de  nabije  toekomst  een  
toename  van  die  behoefte  verwacht  wordt.  
Toch  heeft  de  stuurgroep  van  het  netwerk  besloten  ons  verzoek  tot  toetreding  af  te  wijzen.  
Als  reden  daarvoor  geeft  het  netwerk  aan:  geen  signalen  of  informatie  van  overheden,  
verzekeraars,  adviesorganen,  steunpunt  mantelzorg,  thuiszorgorganisaties  of  huisartsen  te  
hebben  ontvangen,  die  kunnen  leiden  tot  verandering  in  de  zienswijze  van  het  netwerk  
t.o.v.  de  realisering  van  een  hospice  in  de  regio.  
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Het  stichtingsbestuur  betreurt  de  opstelling  van  het  netwerk  en  beraadt  zich  over  verdere  
stappen  om  alsnog  tot  een  vorm  van  samenwerking  te  komen.  
*)  
Missie:  de  missie  van  het  netwerk  palliatieve  zorg  Zuidoost  Groningen  is  het  verbeteren  van  de  kwaliteit  van  zorg  voor  de  palliatieve  
patiënt,  zowel  op  het  organisatorische,  professionele  als  relationele  vlak.  Dit  gebeurt  door  het  optimaliseren  van  de  samenwerking  met  
betrekking  tot  de  palliatieve  zorg  in  de  gemeenten  Oldambt,  Bellingwedde,  Vlagtwedde,  Stadskanaal,  Veendam,  Pekela  en  
Menterwolde.    
Strategie:  De  strategie  van  het  netwerk  palliatieve  zorg  Zuidoost  Groningen  bestaat  uit  het  continueren  en  uitbreiden  van  de  bestaande  
samenwerkingsrelaties,  met  o.a.  als  speerpunt:  het  realiseren  voor  een  goede  transmurale  keten  van  zorgaanbod  voor  palliatieve  
patiënten  en  hun  naasten.  
Bestuurlijk  kader:  Het  netwerk  heeft  een  open  karakter.  

Behuizing  
Het  afgelopen  jaar  heeft  de  werkgroep  Bouw  verder  gezocht  naar  passende  huisvesting.  
Inmiddels  zijn  we  in  gesprek  met  een  vastgoedpartij  over  de  mogelijke  huur  van  een  pand  
nabij  het  centrum  van  Stadskanaal.  We  verwachten  in  2014  hierover  meer  duidelijkheid.  
Vooruitblik  
Het  komend  jaar  moet  er  nog  veel  gebeuren.  Het  leuke  ervan  is  dat  we  steeds  dichter  bij  
ons  einddoel  komen  en  dat  onze  acties  steeds  concretere  resultaten  opleveren  om  dat  doel  
te  bereiken.  
De  speerpunten  zullen  zijn:  
-‐‑ Financiële  middelen:  
   Verkrijgen  van  de  ﬁnanciële  middelen  om  een  gedegen  start  en  eerste  jaren  te    
kunnen  garanderen:    
➢ middels  de  vele  (landelijke  en  regionale)  fondsen  zoveel  mogelijk  
geldelijke  middelen  binnenhalen.  
➢ nog  meer  goede-‐‑doelen-‐‑acties  op  touw  zefen  of  ondersteunen  van  
initiatief  van  anderen.  
➢ plaatselijke  bedrijfsleven  enthousiasmeren.  
-‐‑ Huisvesting:  
➢ huisvesting  realiseren  op  een  ﬁnancieel  haalbare  manier.  
-‐‑ PR:  
➢ logo,  huisstijl  vast  stellen.  
➢ contacten  in  de  regio;  op  allerlei  mogelijke  manieren  informatie  
geven.  
➢ persberichten.  
➢ folders  bij  notarissen  voor  mogelijke  legaten.  
-‐‑ Vrijwilligers:  
➢ scholing/voorbereiding  van  vrijwilligers,  indien  mogelijk  samen  met  
bestaande  scholing  in  de  regio;  daartoe  wordt  verder  overleg  gevoerd  
met  de  betreﬀende  instanties.  
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Palliatieve  Netwerk:    
➢ Toetreding  tot  het  netwerk  palliatieve  zorg  Zuidoost  Groningen.  
Comité  van  Aanbeveling:  
➢ Bijeenkomst(en)  met  het  Comité  van  Aanbeveling;  gebruik  maken  van  
competenties  en  netwerk.  
Contacten  onderhouden  met  overheden  en  andere  betrokkenen.  
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