Jaarverslag Stichting Hospice Zutphen
en Stichting Vrienden Hospice Zutphen

Jaarverslag 2015

Wat maakt
het hospice
zo bijzonder?
Voor u ligt het gezamenlijke jaarverslag
2015 van de stichtingen Hospice
Zutphen en Vrienden Hospice Zutphen.
We krijgen regelmatig de vraag:
‘Wat maakt het Hospice Zutphen zo
bijzonder?’
Het hospice is een klein en huiselijk
Bijna-Zoals-Thuis-Huis dat ruimte biedt
aan 5 gasten in de laatste fase van
hun leven. Het is er voor iedereen die
terminaal ziek is, ongeacht financiële
draagkracht, levensbeschouwing of
godsdienst en biedt de gasten en
hun naasten een veilige omgeving
die voelt als thuis. Het hospice is een
vrijwilligersorganisatie en kan daardoor
bijna 1 op 1 zorg verlenen, waarbij de
gast, net als thuis, zoveel mogelijk de
eigen regie houdt over zijn leven en
verzorging. Dat maakt Hospice Zutphen
zo bijzonder.
Dit is alleen mogelijk door de inzet van
ruim 100 vrijwilligers. Of ze zich nu
bezig houden met fondsenwerving,
zorggeven aan de gasten, ondersteunen
bij de administratie, de tuin, boodschappen doen of andere taken vervullen,

alle vrijwilligers doen dat met dezelfde
instelling: aandacht en zorg geven aan
gasten die de laatste fase van hun leven
niet thuis kunnen doorbrengen. Behalve
de zorg van de vrijwilligers wordt er
professionele zorg geleverd door een
vast palliatief opgeleid verpleegkundig
team en de eigen huisarts. Ook een
geestelijk verzorger hoort tot de
professionele krachten.
In 2015 hebben daar veel gasten, met
degenen die hen nabij waren, dankbaar
gebruik van gemaakt en hun waardering
en bewondering voor de sfeer in
ons hospice uitgesproken. Naast de
vrijwilligers is ook een woord van dank
op zijn plaats voor iedereen die heeft
bijgedragen, materieel en financieel,
aan het verbeteren van het gebouw
van het hospice, de comfortabele,
sfeervolle huisvesting, de inrichting van
het hospice in het algemeen en van de
gastenkamers in het bijzonder.
We zetten ons er samen voor in onze
gastvrijheid en zorgzaamheid als BijnaZoals-Thuis-Huis ook in de toekomst
voort te zetten.

Pieter de Jong, voorzitter Stichting Hospice Zutphen
Adriaan van Oosten, voorzitter Stichting Vrienden Hospice Zutphen

Onze gasten
In 2015 zijn er 59 gasten in het hospice opgenomen. Er
waren 1426 ligdagen, dat betekent een bezettingsgraad
van 80 procent.
De intakes en opnamen van de gasten zijn verzorgd
door de coördinatoren in nauwe samenwerking met
de verpleegkundigen en verwijzers. De dagelijkse zorg
voor de gasten en hun naasten berust bij een zestigtal
zorgvrijwilligers. Zij zijn voor dit werk zorgvuldig geselecteerd en opgeleid.
Hoewel de medische en verpleegkundige zorg, gericht
op het verlichten van pijn en ongemak op de voorgrond
staat, is er ook aandacht voor de emotionele, sociale en
spirituele behoeften van de individuele gast. Zo is na
een proefperiode besloten dat er wekelijks een geestelijk
verzorger in het hospice aanwezig is.
Gasten betalen een eigen bijdrage. De daadwerkelijke
kosten per dag liggen hoger dan de eigen bijdrage. Om
iedereen gebruik te kunnen laten maken van het hospice
heeft de Stichting Vrienden Hospice de exploitatie van
het hospice in 2015 met 35.000 euro ondersteund.
Zorgwekkend is dat de bijdrage van het ministerie van VWS
al jaren een dalende tendens laat zien. Daarbij komt de
onduidelijkheid dat we per 1 januari 2017 geconfronteerd
worden met een nieuwe financiering door het Rijk,
waarover pas in het najaar van 2016 duidelijkheid komt.

Zorg voor naasten
Behalve voor de gasten zijn wij er ook voor de naasten van de gast. Zij hebben vaak al een zware periode achter de rug
voordat de gast in het hospice wordt opgenomen. Een luisterend oor en een praatje doen meestal al veel. Wij zetten
ons in om de naasten te laten zien en voelen dat zowel hun dierbaren als zij zelf in goede handen zijn. Voor veel naasten
is het geruststellend dat er in ons hospice 24/7 ervaren en deskundige zorgvrijwilligers en verpleegkundigen aanwezig
zijn.
Herdenkingsbijeenkomsten
De zorg voor onze gasten en hun naasten houdt niet op bij de dood. In 2015 zijn er twee herdenkingsbijeenkomsten
gehouden waarbij nabestaanden, vrijwilligers, coördinatoren, geestelijkverzorger, verpleegkundigen en bestuursleden
aanwezig zijn. Tijdens die bijeenkomst worden degenen herdacht die het laatste halfjaar zijn overleden. Nabestaanden
zijn overigens altijd welkom om bij het hospice binnen te lopen en hun verhaal te vertellen.
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Organisatie
De dagelijkse leiding in het hospice is in handen van de coördinatoren. Zij zorgen
ervoor dat vrijwilligers, verpleegkundigen, artsen en andere professionele
zorgverleners samen één team vormen. Zij zijn het aanspreekpunt voor familie en
naasten.
Na de zomervakantie van 2015 zijn er enkele belangrijke veranderingen in de
personele bezetting doorgevoerd. Van de drie coördinatoren Marjo Dashorst,
Koertien Minjon en Yvonne Hoogstede is afscheid genomen en het laatste kwartaal
van 2015 was de dagelijks leiding in handen van de twee interim-coördinatoren
Dorothé Hammecher en Marion Albers.
Eind 2015 zijn twee nieuwe coördinatoren geworven en geselecteerd. Zij, Kathy de
Vries en Tineke Breuer zijn op 1 januari 2016 in dienst gekomen van het hospice.
Na het vertrek van de drie coördinatoren hebben vrijwilligers en verpleegkundigen
in de tweede helft van 2015, in samenwerking met de interim-coördinatoren, de
dagelijkse gang van zaken op zeer professionele wijze voortgezet.
Het vertrek van de coördinatoren, het aanstellen van twee interim- coördinatoren
en het werven en selecteren van twee nieuwe coördinatoren heeft een aanzienlijke,
eenmalige verhoging te zien gegeven van de personeelskosten.
De besturen van beide stichtingen vergaderden maandelijks. Daarnaast hebben de
besturen een gezamenlijke vergadering gehouden. Om de informatieoverdracht
tussen beide besturen te waarborgen is het bestuurslid Communicatie van de
Stichting Hospice ook deelnemer aan de vergaderingen van de Stichting Vrienden.
Er is twee keer een bijeenkomst geweest van vrijwilligers en bestuur.
In een vrijwilligersorganisatie als Hospice Zutphen vragen onderlinge contacten,
betrokkenheid, samenwerking en communicatie voortdurend aandacht. Om de
interne communicatie te optimaliseren, maken de coördinatoren maandelijks
een nieuwsbrief waarin alle ontwikkelingen binnen het hospice aan de orde
komen. Om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren is er gestart met
een multidisciplinair overleg, bestaande uit huisarts, verpleegkundigen, geestelijke
verzorger en coördinator van het hospice.
De supervisie van zowel vrijwilligers, verpleegkundigen als coördinatoren wordt
voortgezet en heeft een verplichtend karakter gekregen.

Tineke Breuer

Kathy de Vries

Kwaliteit
Kwaliteit is een continu punt van aandacht voor alle
medewerkers van het hospice. Het omvat zowel de
kwaliteit van specialistische palliatieve zorg (somatisch,
psychosociaal en spiritueel) als de kwaliteit van zorg
rondom en van de medewerkers, samenwerking en
veiligheid.

Zo biedt het hospice nieuwe vrijwilligers van Noaberhulp
de gelegenheid een dag mee te lopen om nader kennis
te maken met de terminale zorg die in het hospice
verleend wordt. Hospice Zutphen is aangesloten bij
VPTZ Nederland, de koepelorganisatie in de vrijwillige
palliatieve terminale zorg.

Door middel van (na)scholing hebben betrokken
vrijwilligers en verpleegkundigen hun kennis van de
palliatieve zorg verbeterd.
Verder zijn in 2015 de protocollen op het gebied van
ARBO-beleid, vrijwilligersbeleid en kwaliteitsbeleid
van het Hospice Zutphen geëvalueerd en, zo nodig,
geactualiseerd.

Vrijwilligers
Het maatschappelijke kapitaal van het hospice zijn onze
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan Hospice Zutphen
niet bestaan. In ons hospice is er een grote diversiteit aan
vrijwilligers. Vrijwilligers voor de zorg, vrijwilligers voor
huishoudelijke taken, boodschappen, bloemen, de tuin,
administratie, onderhoud gebouw en ook voor technische
en overige taken. Zonder hen zouden we niet de vereiste
kwaliteit voor verblijf en zorg kunnen leveren. Zo hebben
onze vrijwilligers in 2015 circa 20.000 zorguren besteed
aan onze gasten. Dat is een maatschappelijke waarde van
ruim 300.000 euro.

Met thuiszorgorganisatie Groot Gelre is er regelmatig
overleg over de veranderingen in de zorg. Het vaste
team belast met de gespecialiseerde palliatieve zorg
is deskundig en betrokken, en heeft in 2015 zonder
personele wijzigingen gewerkt. Er is ook geregeld contact
met de huisartsen in de regio en het Gelre Ziekenhuis.
Om nog sneller en flexibeler te kunnen handelen bij
medicatiewijzigingen van onze gasten is, in goed overleg
met onze vaste apotheek in Warnsveld besloten voortaan
gebruik te maken van de apotheek in onze wijk, Apotheek
De Brink.
Samenwerking
Voor de kwaliteit van onze palliatieve zorg is ook
samenwerking met disciplines buiten het hospice van
belang. Coördinatoren en bestuursleden zijn actief lid
van respectievelijk de werkgroep en stuurgroep van het
Netwerk Palliatieve Zorg Zutphen en omstreken.
Met de Stichting Noaberhulp, die vrijwillige terminale zorg
in de thuissituatie biedt, is de positieve samenwerking
voortgezet.

Onze zorgvrijwilligers blijven gemiddeld zes jaar.
Dat betekent dat er ieder jaar ongeveer tien nieuwe
zorgvrijwilligers geworven, opgeleid en ingewerkt
moeten worden. In 2015 hebben acht nieuwe vrijwilligers
hun opleiding afgerond. Deze opleiding is verzorgd
door de coördinatoren in samenwerking met de
verpleegkundigen en de coaches van de vrijwilligers.
Tot nu toe melden zich voor ons hospice voldoende
nieuwe vrijwilligers. Wij zijn blij dat we voldoende
vrijwilligers kunnen inzetten voor onze organisatie, maar
zijn ons er van bewust dat dit continu aandacht behoeft.
Vooralsnog lijkt het er op dat de flexibele wijze die wij
bij het inroosteren toepassen voldoende aansluit bij
enerzijds de gewenste tijdbesteding en anderzijds bij
de binding en vaardigheid zoals die bij het werk in ons
hospice wordt gevraagd.
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Vrienden-activiteiten
De stichting Vrienden Hospice Zutphen bracht in 2015 in totaal € 50.115 bijeen.
In 2014 was dit € 63.422. Dit verschil is terug te voeren op de opbrengst van de
driejaarlijkse kunstmanifestatie Kleurrijk Leven, die in 2014 plaatsvond en nu
weer gepland staat voor 2017. Het grootste deel van de bijeengebrachte gelden
(€ 33.511) is afkomstig van giften, donaties en (sponsor-) bijdragen van particulieren,
bedrijven, kerken, verenigingen en stichtingen.
Donateurs
Het aantal donateurs bleef in 2015 stabiel. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om
meer mensen te laten zien hoezeer het werk van Hospice Zutphen donatiewaardig is
om hen daarmee te interesseren in het donateurschap.
De Club van Honderd
Deze activiteit heeft als doel om bedrijven, verenigingen en andere instellingen voor
een periode van 5 jaar als sponsor aan de Stichting Vrienden te binden. Zij verbinden
zich dan om jaarlijks een bedrag van € 100 of een veelvoud daarvan te doneren en
ontvangen in ruil daarvoor een certificaat en naamsvermelding, onder andere op
de website van het hospice. Aan het einde van 2015 telde de Club van Honderd 30
leden.
De Anneke Dorhout Meeslezing
De jaarlijkse Anneke Dorhout Meeslezing werd op 17 september 2015 gegeven
door Marinus van den Berg. Marinus van den Berg is pastor in verpleeghuis
Antonius-IJsselmonde in Rotterdam. Hij schreef veel goed ontvangen boeken over
verlieservaringen en rouwverwerking. Voor hij verpleeghuispastor was, werkte hij
als pastoraal vormingswerker voor gezondheids- en welzijnszorg in het dekenaat
Almelo. Het thema van de lezing was ‘Leven aan de grens’. Er was veel belangstelling
en de discussie na de pauze was bijzonder levendig. Aan vrije giften werd € 501,70
ontvangen.

Roparun
De doorkomst van Roparun in de avond en nacht van
eerste pinksterdag 2015 was een groot succes. Samen
met de Achterhoekrunners, de loopgroep Zutphen en
de Gelderse loopgroep werd de route door Warnsveld
en de Zutphense binnenstad een groot feestlint met
muziek, waxinelichtjes en een enthousiast publiek. De
hartelijkheid en de goede sfeer leidden ertoe dat de
gemeente Zutphen de eerste prijs (t.w.v. € 50.000) won
als beste doorkomststad. De gemeente kende hiervan
€ 28.400 toe aan Hospice Zutphen. De ontvangst en
de besteding van dit geld wordt verantwoord in het
jaarverslag 2016 van de Vrienden. De tegelijkertijd
gehouden loterij leverde een nettobedrag op van € 5.000.
In 2014 behaalde Zutphen de tweede plaats in de
Roparun en dat leverde een bijdrage op van € 15.518. Dit
geld werd, conform het doel van de Stichting Roparun,
besteed aan de aanschaf van nieuwe bedden, matrassen,
airco en audio op de kamers van de gasten.

Nieuwsbrief
Hospice Zutphen en Vrienden Hospice Zutphen informeren belangstellenden over het reilen en zeilen van
het hospice via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief valt
twee keer per jaar op de deurmat bij donateurs en
begunstigers, en ook personen, instellingen of bedrijven
waarmee Hospice Zutphen samenwerkt. De nieuwsbrief
is verder informatief voor mensen die Hospice Zutphen
nog niet goed kennen en er meer over willen weten.
Informatiebijeenkomsten
De voorlichtingsgroep van Hospice en Vrienden verzorgt
regelmatig informatiebijeenkomsten. In 2015 zijn op
aanvraag 5 externe voorlichtingsbijeenkomsten gegeven
en 7 voorlichtingen voor ROC-studenten. Daarnaast zijn
er informatiebijeenkomsten in het hospice zelf gehouden
waarbij de belangstellenden de sfeer in huis konden
ervaren en het pand konden bekijken.
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Stichting Hospice Zutphen
Exploitatierekening en balans
Exploitatierekening 2015
Resultatenrekening over

2015
bedragen in €

2014
bedragen in €

Opbrengsten
Subsidies

174.204

153.041

Overige opbrengsten

176.751

153.041

totaal opbrengsten

350.955

333.827

Lasten
Personeelskosten

138.821

117.860

Afschrijvingen op
materiële vaste activa

90.831

89.452

Overige kosten

96.274

95.863

totaal lasten

Brutoresultaat

325.934

303.175

25.021

30.652

Financiele baten en lasten
Nettoresultaat

23.7711.250

Buitengewone baten en lasten
Nettoresultaat boekjaar

30.172480

1.250

480

Balans per 31 december 2015
Activa

2015

2014

bedragen in €

bedragen in €

Vaste activa
Materiële vaste activa

1.132.371

1.209.284

19.088

9.438

157.109

214.001

Vlottende activa
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen
Liquide middelen
totaal

176.197

223.439

1.308.568

1.432.723

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal

162.248

160.998

Bestemmingsreserve

22.356

31.457

Voorzieningen

11.457

10.819

Langlopende schulden

1.010.000

1.070.000

Kortlopende schulden
en overlopende passiva

102.507

159.449

totaal

1.308.568

1.432.723

Stichting Hospice Zutphen
De Stichting Hospice Zutphen is verantwoordelijk voor de organisatie, kwaliteit van onderdak en het
verlenen van specialistische palliatieve zorg in het hospice. Het doel van de stichting is het geven van
zorg aan mensen in de laatste levensfase op een manier die past bij de levensstijl en de wensen van
deze gast, in een omgeving die voelt als ‘bijna-thuis’. Deze zorg wordt geboden aan mensen uit alle
bevolkingsgroepen, ongeacht levensovertuiging of financiële draagkracht.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit: Pieter de Jong (voorzitter), Tom Mariën (penningmeester, tot
30-6-2015), Willem Tiggeler (penningmeester, vanaf 1 juli 2015), Hilda de Bruin (secretaris en P & O)
Marijke Horensma (communicatie en PR) en Karin van Heijst (kwaliteit van zorg).
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Stichting Vrienden
Hospice Zutphen
Exploitatierekening
en Balans 2015
Exploitatierekening 2015
2015
bedragen in €

2014
bedragen in €

Opbrengsten
Giften donaties en
Sponsorbedragen
Zorgvrijwilligers: 54
Niet-zorgvrijwilligers: 24
Coördinatoren: 2
Huishoudelijke
medewerkers: 2
Verpleegkundigen: 9
Bestuur : 5
Bestuur Vrienden: 5
Bestuur Hospice:
Pieter H. de Jong, voorzitter
Hilda de Bruin, secretaris
Willem Tiggeler, penningmeester
Gert Meijboom
Karin van Heijst

33.511

46.442

260

16.427

Kleurrijkleven en ADM-lezing
Opbrengsten
Organisatiekosten

-7.632

Roparun, doorkomst sponsorloop
Opbrengsten

20.420

Aanschaffingen t.b.v Hospice

-15.518

Organisatiekosten
Overige opbrengsten
totaal opbrengsten

5.651

-462

-807

11.904

3.341

50.115

63.422

Bestedingen
Donaties Gastenfonds

coördinatoren:
Tineke Breuer
Kathy de Vries
COLOFON:
Jaarverslag 2015
oplage 500
Redactie:
Gert Meijboom
Vormgeving:
Rion Design

Donaties Gastenfonds 2016
Donatie continuiteitsreserve
Gastenfonds

32.500
41.000

29.000

1.526

1.015

42.526

62.515

7.589

907

Algemene kosten
Kantoor, advies en P.R.
totaal kosten
Resultaat

Stichting Vrienden Hospice Zutphen
Stichting Vrienden Hospice Zutphen houdt zich bezig met het werven van fondsen en ziet het als haar
belangrijkste taak om middelen bijeen te brengen voor het gastenfonds van het hospice. Dit fonds
maakt het mogelijk dat gasten ongeacht hun financiële draagkracht kunnen worden opgenomen in
het Hospice Zutphen. De Vrienden werft donateurs en sponsorbijdragen, en organiseert activiteiten die
geld opbrengen en de naamsbekendheid bevorderen.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit: Adriaan van Oosten (voorzitter), Dick van Dijk (secretaris), Tom Marien
(tot 30-6-2015) (penningmeester), Jan Fikken (penningmeester per 1 juli 2015), Judith Kroes (lid), en Rian
Lippmann (lid). Vanaf 1 juli 2015 woonde Marijke Horensma, bestuurslid van Stichting Hospice Zutphen,
de bestuursvergaderingen van de Vrienden bij

Balans per 31 december
Activa

2015

2014

bedragen in €

bedragen in €

18.984

23.876

258.429

236.444

277.413

260.320

33.538

32.949

200.075

152.075

35.000

75.000

Vlottende activa
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen
totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Gastenfonds
Continuiteitsreserve GF
Reservering steun HZ
in 2016 (2015)
Reserve Steunfonds
Graafschap

8.000

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
en overlopende passiva

800

296

totaal passiva

277.413

260.320
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Hospice Zutphen
Thorbeckesingel 2
7204 KS Zutphen.
Telefoon 0575 566 333
info@hospice-zutphen.nl
www.hospice-zutphen.nl
.hospicezutphen

