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I N H O U D

G A S T E N

In 2016 heeft het hospice zorg mogen geven aan 70 gasten. De aanmelding van 
gasten vindt grotendeels plaats door het Transferbureau van het Gelre ziekenhuis 
Apeldoorn en de huisartsen van toekomstige gasten. Ook nemen toekomstige 
gasten of hun familie/relatie zelf contact op met Hospice Apeldoorn. 

Intake
Na aanmelding volgt een bezoek van de coördinator bij de gast op de plek waar deze  

op dat moment verblijft. Dat kan thuis zijn, maar ook elders, bv. in ziekenhuis of andere 

instelling. Zij heeft een intakegesprek met gast en familie en regelt vervolgens voor de 

opname de nodige zaken. Met de huisarts is er vóór de opname altijd contact over de  

op te nemen gast en wordt afgesproken wanneer de huisarts haar/zijn patiënt bezoekt in 

het hospice. 

Kosten
Een voorwaarde voor verblijf in het hospice is dat de behandelend arts verklaart dat 

iemand nog een korte levensverwachting heeft. De kosten die verbonden zijn aan 

opname in het hospice hoeven niet per se meer te zijn dan de kosten wanneer de gast 

thuis blijft. De kosten voor de huisarts en verpleegkundige zorg worden vergoed uit de 

basiszorg. Sommige zorgverzekeraars bieden een aanvullende verzekering aan waarbij 

een vergoeding voor hospicezorg wordt verstrekt. Wanneer de gast hiervoor niet 

verzekerd is vraagt het hospice een vrijwillige eigen bijdrage naar draagkracht met een 

richtlijn van € 25,- per dag. We zagen in 2016 wederom een stijging van gasten die via  

hun aanvullende verzekering een vergoeding kregen voor hospicezorg.

Gasten
Hieronder volgen enkele gegevens m.b.t. de gasten over de jaren 2014, 2015 en 2016.

  2014 2015 2016

aantal opgenomen gasten  56 62 75

aantal overleden gasten  46 55 69

aantal gasten ontslag naar huis of elders 8 2 3

procentuele bezetting  83,7% 80,1% 75,03%

gemiddelde opname duur in dagen 29 25 19

verhouding man/vrouw  37/19 35/27    31/44

gemiddelde leeftijd  73,8 77,7      78,7

diagnose kanker 80% 69% 67%

 overig 20% 31% 33%

gasten afkomstig uit Apeldoorn 46 56 66

 overig 10 6 9

V O O R W O O R D

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Hospice Apeldoorn over het jaar 2016. Door 

middel van dit jaarverslag wil het bestuur van het Hospice verantwoording afleggen voor 

het in 2016 gevoerde beleid.

De missie van het hospice is het bieden van een zorgzaam begeleid einde in de laatste 

levensfase, wanneer dit thuis niet meer mogelijk is, met name bij dreigende of bestaande 

overbelasting van de mantelzorg, of bij het ontbreken daarvan. Dankzij een goed samen-

werkend team van zorgvrijwilligers, coördinatoren, gastdames, verpleegkundigen, 

technische ondersteuners en tuinlieden kunnen wij een beleid voeren dat tegemoetkomt 

aan onze missie. Hospice Apeldoorn is een Bijna-Thuis-Huis (BTH), een van de 33 Bijna-

Thuis-Huizen in Nederland. In Hospice Apeldoorn wordt zorg geboden aan mensen in 

hun laatste levensfase, waarbij zowel professionele hulp middels verpleegkundigen 

alsook niet-formele hulp door zorgvrijwilligers wordt verleend.

Hospice Apeldoorn wint steeds meer aan bekendheid, hetgeen is af te meten aan het 

toenemend aantal bezoekers op de open dagen, op de vele meldingen in de lokale media  

en - zeer belangrijk - de warme aandacht van de vele sponsoren, groot en klein. Wat niet 

meetbaar is, maar wat duidelijk gevoeld wordt, is de tevredenheid en de dankbaarheid 

van onze gasten, die het verblijf in ons hospice als een bijzonder positieve ervaring 

beleven. Ik wil hierbij graag benadrukken dat deze positieve geluiden vooral het gevolg 

zijn van de enorme inzet die de zorgvrijwilligers en de coördinatoren leveren, niet alleen 

in verzorgend opzicht, maar vooral in de intermenselijke spirituele benadering van de 

stervende medemens.

In februari 2016 nam het bestuur het besluit om te starten met een renovatieproject van 

ons pand. Hierna konden de voorbereidingen voor de renovatie starten, waarbij de 

inbreng van de Stichting Vrienden van het Hospice van bijzonder grote betekenis was. 

Ook in 2016 heeft het hospice gelukkig veel hartverwarmende donaties ontvangen, 

waardoor het mogelijk was om het hospice en diens gasten de aandacht en de zorg te 

verstrekken die zij verdienen. De relatie met de Stichting Vrienden van het hospice bleef 

onverminderd goed en de contacten met het Comité van Aanbeveling werden 

gecontinueerd. 

Belangrijke momenten in het verslagjaar waren

• het besluit om over te gaan tot renovatie van ons pand

• het zeer geslaagde jaarlijkse uitje met bestuur, coördinatoren en vrijwilligers

In dit voorliggende jaarverslag leest u in detail hoe het hospice gefunctioneerd heeft in 

2016. Samenwerking met vele partijen was onontbeerlijk om tot goede resultaten te 

komen. Het bestuur is dan ook iedereen dankbaar die ertoe bijgedragen heeft dat het 

hospice is, wat het nu is. Graag willen wij de goede zorg, de goede sfeer en ambities 

continueren in de volgende jaren.

Namens het bestuur van de Stichting Hospice Apeldoorn,

Frank Vermeulen, voorzitter
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V R I J W I L L I G E R S

Zonder de vele vrijwilligers die zich inzetten voor Hospice Apeldoorn zou het 
hospice niet kunnen bestaan. De wekelijkse inzet van geschoolde vrijwilligers 
maakt het mogelijk dat de gasten optimale zorg en aandacht krijgen. Ook de 
familie en relaties van de gasten worden niet vergeten en kunnen rekenen op 
aandacht en steun in de voor hen emotioneel zware tijd. 

Basistraining
In 2016 zijn 8 zorgvrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden voor Hospice Apeldoorn.  

Er zijn 12 nieuwe zorgvrijwilligers begonnen met hun werkzaamheden. Elke nieuwe zorg-

vrijwilliger doorloopt de basistraining ‘Vrijwillige terminale zorg’ van 10 dagdelen. In het 

theoretische deel van deze training komen o.a. aan bod de onderwerpen verlies, rouw, 

communicatie, zingeving, sedatie en euthanasie. In het praktische deel komen aan bod  

de verzorging en de tiltechnieken. De training wordt door de deelnemers als zeer positief 

ervaren. Eveneens vinden de vrijwilligers het fijn om eerst 2 maanden mee te lopen in het 

hospice met ervaren zorgvrijwilligers van de coachgroep. 

Deskundigheidsbevordering 
In 2016 hebben 38 vrijwilligers een 1- of 2-daagse VPTZ-scholing gevolgd. De thema’s 

waren: afstemming op de ander, balans in verlies, dichtbij jezelf - dicht bij de ander, 

omgaan met dementie, vrijwilliger tussen beroepskrachten, reflectie, zin in je leven en 

diversiteit, er zijn voor een ander. Het onderdeel palliatieve sedatie en euthanasie uit de 

basistraining werd bijgewoond door belangstellende ervaren zorgvrijwilligers en verpleeg - 

kundigen. Verder werden verschillende symposia bezocht door de medewerkers.

Nieuwe vrijwilligersovereenkomst in gebruik
Elke vrijwilliger die bij het hospice werkzaamheden gaat verrichten ondertekent vooraf 

een vrijwilligersovereenkomst. Deze overeenkomst bevat o.a. bepalingen met betrekking 

tot de te verrichten werkzaamheden en afspraken inzake privacy. In 2016 is een nieuw 

ontwikkelde vrijwilligersovereenkomst in gebruik genomen. Ook wordt sinds 2016 aan 

vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Het hospice draagt hiervoor 

de kosten.

Attentiebeleid
Met langdurig zieke medewerkers wordt door de coördinatoren regelmatig contact 

onder houden en af en toe ontvangen zij een attentie in de vorm van een boeket 

bloemen. Daarover zijn nu ook enkele afspraken op schrift gesteld als “handvat” voor de 

coördinatoren. Vrijwilligers die 12½ jaar bij het hospice werkzaam zijn, worden geëerd 

met een hospicespeld. Tijdens de kerstreceptie in december ontving 1 vrijwilliger deze 

hospicespeld. 

Jaarlijks biedt het hospice alle medewerkers als blijk van waardering een feestelijk uitje 

aan. Zo ook in 2016. Op 6 september gingen we naar ’s-Hertogenbosch. Met de “Happy 

bus” reden we naar het Sint Jansplein. Hier aangekomen deden we ons tegoed aan koffie 

met een grote Bossche Bol. Vervolgens gingen we met een gids de stad verkennen. Moe 

maar voldaan van het zien van deze prachtige stad volgde nog een heerlijk diner. Terug in 

de bus hadden we heel veel met elkaar te delen. Het was een grandioze dag!

ZO R G
 

In het hospice verlenen wij palliatieve terminale zorg. Dat is zorg voor ongenees
lijk zieke mensen in de laatste fase van hun leven. Deze zorg richt zich op kwaliteit 
van leven en een waardige afronding daarvan. Daarbij is er zowel aandacht en 
zorg voor de gast zelf als ook voor diens naasten.

Deze zorg omvat verschillende aspecten zoals omschreven door de Wereldgezondheids- 

organisatie: lichamelijke, sociale, psychische en spirituele aspecten. Belangrijk uitgangs-

punt in het hospice is dat de gast en diens naasten zelf bepalen wat er voor hen in die 

laatste fase van het leven van belang is en dat we er naar streven dat waar te maken.

Thema’s
In 2016 heeft het thema bejegening centraal gestaan. De werkgroep bejegening heeft 

een gedragscode opgesteld aan de hand van de inbreng van de betrokken vrijwilligers en 

andere betrokkenen. Vervolgens is deze gedragscode in onderling overleg vastgesteld. 

Om de items van deze code onder de aandacht te blijven houden heeft iedereen een 

verjaardagskalender ontvangen waar bij iedere maand een van de “waarden” wordt 

genoemd. De foto’s op deze kalender beelden deze waarde nog eens uit. 

Medicatiebeleid
Na een jaar van onderzoek en overleg met allerlei instanties en gelet op de eisen van  

o.a. de Inspectie voor de Gezondheidszorg is in 2015 besloten de medicatievoorziening 

aan de verpleegkundigen te delegeren. In het tweede kwartaal van 2016 is deze nieuwe 

werkwijze geëvalueerd en door alle betrokken partijen als positief ervaren. 

Stimenz 
Stimenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en kan desgewenst 

ingezet worden zowel ten behoeve van de gasten als ook voor de medewerkers van het 

hospice. In 2016 is hiervan vijf keer gebruik gemaakt.

Kersttijd
In de kersttijd heeft de zorg in het hospice altijd een bijzonder accent. In het hospice 

verspreid staan gedurende een aantal weken kerstbomen met de nodige versiering. Ook 

op de gasten kamer is, als de gast dat wenst, enige kerstversiering aanwezig. Op Kerst-

avond was er ook in 2016 een optreden van het koor “The 4 of Us” wat zeer gewaardeerd 

werd, zowel door de gasten als ook door de aanwezige medewerkers van het hospice.

Apeldoorn Trofee
Op 31 oktober 2016 werden wij  

blij verrast met het winnen van de 

Apeldoorn Trofee. Deze prijs voor 

Apeldoornse vrijwilligers 

ontvingen wij uit handen van 

wethouder Paul Blokhuis. We 

ervaren deze trofee  

als grote waardering voor ons  

werk in en voor het hospice en  

het krijgt een prominente plek  

in ons gerenoveerde hospice.  

De bijbehorende cheque zal goed 

worden besteed.
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  nabestaande



V E R P L E E G K U N D I G E N

Via de erkende thuiszorgorganisatie Privazorg is een vaste groep 
verpleegkundigen werkzaam in het hospice.

Zij werken in een dag-, avond- en nachtdienst; aan het einde van elke dienst vindt er een 

overdracht plaats naar de collega die in de volgende dienst werkt. De verpleegkundigen 

zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg rondom de gast. Samen met de 

zorgvrijwilligers verlenen zij de zorg aan de gast. De taakverdeling is hierbij belangrijk en 

deze is vastgesteld in protocollen. Door scholing blijven zij bekwaam en op de hoogte 

van ontwikkelingen in de palliatieve zorg.

Door de wijziging in het medicatiebeleid zijn de werkzaamheden van de verpleeg kun-

digen toegenomen en van de zorgvrijwilligers juist afgenomen. In onderling overleg is 

ervoor gekozen om de zorgvrijwilligers meer bij de lichamelijke zorg van de gasten te 

betrekken. Dit wordt door de gasten, de vrijwilligers en de verpleegkundigen als prettig 

ervaren en de onderlinge samenwerking is hierdoor versterkt. 

CO Ö R D I N ATO R E N

Voor de dagelijkse leiding in het hospice zijn er 3 betaalde parttime coördinatoren 
in dienst, in totaal 1,4 fte. Zij zijn verantwoordelijk voor het functioneren van alle 
disciplines in huis.

Opname gast
Eén van de belangrijkste taken van de coördinator is de zorg rondom opname van gasten.  

Na aanmelding door huisarts, specialist, familie of toekomstige gast zelf, gaat zij in 

gesprek met de gast en diens naasten.

De wensen van de gast en hoe hij/zij de laatste fase in het hospice zo goed mogelijk in 

rust en met waardigheid kan doorbrengen worden besproken. De naasten spelen hierbij 

een grote rol, zij kunnen evenals de gast tijdens de verblijfsperiode altijd een beroep 

doen op de coördinator.

 

Een andere belangrijke taak is het begeleiden van de vrijwilligers. Naast het aansturen 

van de vrijwilligers is zij verantwoordelijk voor de werving en het aanstellen van nieuwe 

vrijwilligers en het opzetten van trainingen.

De coördinator onderhoudt contacten met de verpleegkundigen, huisartsen en andere 

disciplines zoals apotheek, fysiotherapie en allerlei leveranciers. De 1e coördinator heeft 

eveneens contact met het bestuur van het hospice. 

 

E X T E R N E  CO N TAC T E N

Wat betreft de externe contacten vond er in het verslagjaar een continuering 
plaats van de contacten die ook reeds in voorgaande jaren waren opgebouwd. Om 
goede zorg in het hospice te kunnen verlenen is samenwerking met anderen 
noodzakelijk.

Huisartsen
De medische zorg blijft in het hospice in handen van de huisarts. In deze fase stellen de 

gasten dat veelal ook op prijs: zij hebben vaak in de loop der jaren een band met hun 

huisarts opgebouwd die in deze laatste fase van het leven van groot belang kan zijn. In  

de afgelopen tijd heeft het hospice met veel huisartsen individueel een goed contact 

opgebouwd. Voor gasten die geen eigen huisarts hebben of die van buiten Apeldoorn 

komen heeft het hospice een afspraak met een huisarts die zijn praktijk dichtbij het 

hospice heeft.

Andere contacten
Veel gasten komen rechtstreeks uit het ziekenhuis naar het hospice. Daarom is een  

goed contact met het ziekenhuis onontbeerlijk. Er is een goed overleg met de Gelre 

Zieken huizen, met name met het transferbureau en de afdeling oncologie, gericht op  

een optimale overdracht naar het hospice. 

Voor medicijnen, verbandmiddelen etc. heeft het hospice vaste afspraken met een 

apotheek in Apeldoorn. Waar nodig heeft het hospice contacten met anderen zoals 

geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten, pedicure, kapster etc.

In verband met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft het 

hospice periodiek overleg met de gemeente Apeldoorn. Dit jaar is ook met de gemeente 

gesproken over de verkeerssituatie in de onmiddellijke omgeving van het hospice. 

Samen met afdeling vrijwilligers terminale zorg van de KAP heeft het hospice ook dit jaar 

weer twee keer de basistraining voor nieuwe vrijwilligers verzorgd.

Hospice Apeldoorn is lid van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). 

Er is geen bestuurslid meer lid van de ledenraad, maar de regionale bijeenkomsten 

worden trouw bezocht door een of meer bestuursleden. 
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”Werken als 

zorgvrijwilliger

in Hospice 

Apeldoorn 

verrijkt 

je leven.”

  vrijwilliger



G I F T E N  E N  D O N AT I E S

Het hospice ontvangt deels subsidie van de 
centrale en de lokale overheid. Deze is bestemd 
voor kosten van met name huisvesting en verblijf 
van de gasten en huis houdelijke hulpverlening. 
Daarnaast is het hospice in belangrijke mate 
aangewezen op giften. 

Met deze giften worden de kosten van het hospice, 

waar onder met name die voor verzorging, coördinatie 

en ook huisvesting betaald. In het financieel overzicht 

in dit jaarverslag kunt u zien dat het hospice ook het 

jaar 2016 weer met een positief saldo kon afsluiten.

Donateurs
De Stichting Vrienden van het Hospice Apeldoorn 

ontvangt giften van een vaste groep donateurs: zij 

hebben toegezegd om maandelijks, per kwartaal  

of jaarlijks een bepaald bedrag te schenken. Via  

deze Vriendenstichting is het hospice hen hier zeer 

erkentelijk voor want dit genereert een relatief vaste 

stroom van inkomsten.

Giften
Het hospice ontvangt ook incidentele giften, 

financieel of in natura. Die ontvangen wij van vele 

kanten: van naasten van gasten, van particulieren, 

bedrijven, kerken, verenigingen en clubs etc. De giften 

worden besteed aan concrete projecten zoals de aan-

schaf van dekbedden en bedlinnen. Het is ondoenlijk 

hier alle giften te noemen, maar elke gift, groot of 

klein, is van harte welkom. Het hospice ervaart deze 

giften ook als een blijk dat het gesteund wordt door 

en geworteld is in de gemeenschap van Apeldoorn. 

Door al deze giften is het mogelijk dat zij die dat 

wensen kunnen verblijven in een huis waar zij in rust 

en met waardigheid kunnen sterven, in een sfeer  

die zoveel mogelijk lijkt op hun thuissituatie. Zonder 

die giften zou het hospice dan ook niet kunnen (voort)

bestaan!

H U I S V E S T I N G

Na een tijdelijke huisvesting vanaf het jaar 2000 is het hospice sinds 2004 gevestigd 
aan de Polkastraat 5 in Apeldoorn. Het betreft een voormalig kerk gebouw gelegen 
in de heemtuin van Apeldoorn. Het pand ligt in een rustige woonwijk, omgeven 
door groen en goed bereikbaar met openbaar vervoer. Voor het gebouw is een 
ruime parkeerplaats. In het gebouw is ruimte voor 5 gasten kamers en een aantal 
algemene voorzieningen. Alles is gesitueerd op de begane grond.

Hoewel gasten en hun naasten zeer tevreden zijn over de accommodatie en de huiselijke 

uitstraling daarvan, is renovatie wenselijk door onder andere slijtage van vloeren en 

enkele andere noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen.

Gebouw
In februari 2016 nam het bestuur het besluit om te starten met een renovatieproject van 

ons pand. In goede samenwerking met de Stichting Vrienden werd een uitgebreid plan 

opgesteld waarin diverse werkgroepen werden samengesteld. Veel vrijwilligers hebben 

hieraan enthousiast deelgenomen en er veel tijd in gestoken. De voorbereidingen van de 

renovatie hebben het grootste deel van het jaar in beslag genomen. De renovatie zal 

plaats vinden in het eerste kwartaal van 2017 en de heropening wordt verwacht in het 

voorjaar van 2017. 

P R  E N  CO M M U N I C AT I E

Het is belangrijk dat mensen weten van het bestaan van Hospice Apeldoorn en 
wat het hospice hen te bieden heeft. De naamsbekendheid van het hospice is 
groot. In de afgelopen jaren verbleven er ruim 800 gasten in het hospice. Hun 
naasten, vrienden en bekenden hebben van zeer nabij kunnen meemaken wat  
het hospice is en wat het "te bieden heeft". Dit zijn dus al duizenden mensen, die 
op hun beurt vaak hun ervaringen ook weer doorvertellen. 

Inloopmiddagen
Het hospice onderneemt zelf periodiek activiteiten om de naamsbekendheid te onder-

houden c.q. uit te breiden. Twee keer per jaar organiseert Hospice Apeldoorn een inloop-

middag. Dit jaar werden de middagen door respectievelijk 38 en 64 belangstellenden 

bezocht. Ook in de loop van het jaar komen regelmatig mensen langs om kennis te 

maken met het hospice.

Media
Tevens verschijnt er twee keer per jaar een nieuwsbrief die aan geïnteresseerden, huis-

artsen en donateurs wordt toegezonden. De brochure wordt gebruikt voor algemene 

informatie en wordt ook aan alle gasten en hun naasten uitgereikt. Hij ligt ook op enkele 

afdelingen van het Gelre Ziekenhuis. De website wordt regelmatig geraadpleegd, veelal 

door de naasten van toekomstige gasten. De website is echter verouderd en zal in 2017 

worden vernieuwd.

Waar mogelijk en wanneer daar aanleiding toe is, benadert het hospice de pers, 

bijvoorbeeld bij het overhandigen van bijzondere giften.
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”Alle lof voor 

de vrijwilligers 

voor hun zorg 

en aandacht 

naar de gast 

toe maar zeker 

ook naar de 

familie.”

  nabestaande



O R G A N I S AT I E

Bestuur Stichting Hospice Apeldoorn
Dhr. F.P. Vermeulen voorzitter

Dhr. P. Dekens penningmeester

Dhr. S.J. Tromp secretaris tot 01-07-2016

Mevr. W.C.J. van den Berg lid vanaf 16 -1016, secretaris vanaf 01-07-2016

Mevr. S.M.I. van Benthem lid vanaf 05-03-2016

Mevr. A.S. Hansma lid

Mevr. E.T. Voorsluijs-Schut lid 

Secretaresse
Mevr. H. van der Maaten-Dunnewind. 

Coördinatoren
Mevr. J.C. de Hoog eerste coördinator

Mevr. J. Uulders coördinator

Mevr. G.H. van der Veen coördinator

Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon
Dhr. A.J. Blocks

Dhr. S.J. Tromp (waarnemend)

Bestuur Stichting Vrienden van Stichting Hospice Apeldoorn
Dhr. G.E. van Reekum voorzitter

Dhr. J.A. Ronner penningmeester

Dhr. W.M.M. Koelemij secretaris

Comité van aanbeveling
Dhr. drs. P. Blokhuis, wethouder gemeente Apeldoorn (o.a. zorg en welzijn) 

Dhr. V. Doorn, voormalig Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

Dhr. mr. G.J. de Graaf, oud-burgemeester van Apeldoorn en oud-voorzitter van de Eerste Kamer

Dhr. drs. ing. A.H. van de Lagemaat, directievoorzitter Rabobank Apeldoorn e.o.

Dhr. drs. J. Siegelaar, Bestuursvoorzitter Huisartsencoöperatie Regio Apeldoorn 

Bestuurlijke ontwikkelingen
Het bestuur kwam in 2016 5x bij elkaar. 

De bestuurssamenstelling onderging in 2016 een wijziging: 

Wilma van den Berg en Sarah van Benthem werden benoemd als bestuurslid; 

Wilma als secretaris en Sarah met als portefeuille o.a. PR en communicatie. 

Paul Dekens werd herbenoemd als penningmeester. 

Frank Vermeulen werd herbenoemd in de voorzittersfunctie. 

Sjoerd Tromp, voormalig bestuurslid, werd benoemd als (waarnemend) vertrouwenspersoon. 

Jaarlijks is er een gezamenlijke vergadering van het bestuur van de stichting Hospice Apeldoorn 

en het bestuur van de Stichting Vrienden van Stichting Hospice Apeldoorn. Zaken als de 

financiële positie, het meerjarenonderhoudsplan en de naamsbekendheid van het hospice 

worden hier besproken. 

F I N A N C I Ë L E  P O S I T I E

2016 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 6.506 (2015: € 3.147).  
De Stichting Vrienden heeft ter zake voor een bedrag ad € 40.000 bijgedragen en 
investeringen ten behoeve van de huisvesting van het hospice voor haar rekening 
genomen.

Het blijft onverminderd van belang, ter dekking van de exploitatiekosten, dat de 

inkomsten uit giften, donaties, legaten en erfenissen van particulieren en bedrijven ten 

minste op het huidige niveau gehandhaafd blijven. Voor het jaar 2017 is de VWS subsidie 

alsook de Gemeentelijke Bijdrage toegezegd. 

Het streven van het hospice blijft dat de medische- en de verpleegkundige kosten van  

de gasten zoveel mogelijk worden vergoed vanuit de zorgverzekering en de wettelijke 

regelingen. Ter zake het verblijf van de gasten vraagt het hospice een vrijwillige bijdrage  

van € 25 per dag (€ 15 voor logees).

Baten en lasten
De baten en lasten (in €) over het jaar 2016 kunnen als volgt worden samengevat:

Lasten  Baten

Personeelskosten 100.488 Subsidie VWS 148.196

Huisvestingskosten 82.226 Restitutie EB    4.449

Vrijwilligerskosten 16.650 Bijdrage Vrienden 40.000

Verzorging gasten 30.295 Giften en donaties 3.059

Bestuur en commissies 555 Bijdragen gasten 41.793

Algemeen en verzekeringen 14.577 WMO Gemeente 13.751

Bankkosten 179 

Batig saldo 6.506 Rente 228

Totaal 251.476  251.476  

    

Het vermogen per ultimo 2016 bedroeg € 70.533 (2015: € 64.027), exclusief voorzieningen 

ter grootte van € 8.940 ten behoeve van de vrijwilligers. Aan de verplichtingen van het 

hospice op de middellange termijn kan worden voldaan.
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”Het ’er zijn’ 

voor een ander 

in moeilijke 

tijden geeft je 

voldoening en 

is waardevol en 

leerzaam voor 

jezelf.” 

  vrijwilliger



Stichting Hospice Apeldoorn

Polkastraat 5

7323 KZ Apeldoorn

Telefoon  055 - 506 11 09

Fax  055 - 506 10 96

E-mail  hospiceapeldoorn@planet.nl

Website  www.hospiceapeldoorn.nl


