


JAARVERSLAG 2014

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Hospice Apeldoorn. 
Door middel van dit jaarverslag wil het bestuur van het hospice verant-
woording afleggen voor het in 2014 gevoerde beleid.

Missie
De missie van het hospice is het bieden van een zorgzaam begeleid levens- 
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. Het hospice ziet zichzelf als een schakel in het 
geheel van voorzieningen voor palliatief terminale zorg. Het is belangrijk 
dat mensen kunnen sterven op de plek die zij en hun naasten zelf ver-
kiezen. Vaak zullen zij thuis wensen te sterven. Maar dat is niet altijd  
mogelijk. Dan kan het hospice een goed alternatief zijn.

Dank zij een goed samenwerkend team van zorgvrijwilligers, gastdames, 
tuinlieden, technische ondersteuners, coördinatoren, verpleegkundigen en 
bestuur kunnen wij een beleid voeren dat tegemoet komt aan onze missie.

Bijna-Thuis-Huis
Hospice Apeldoorn is een Bijna-Thuis-Huis (BTH), één van de 33 Bijna- 
Thuis-Huizen in Nederland. In het hospice  wordt zorg geboden aan 
mensen in hun laatste levensfase, waarbij zowel professionele hulp  
middels verpleegkundigen als ook 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, aan de 
vele vermeldingen in de lokale media en zeer belangrijk de warme aan-
dacht van de vele sponsoren, groot en klein. Wat duidelijk gevoeld wordt, 
is de tevredenheid en de dankbaarheid van de gasten, die het verblijf 
in het 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 verzorgtechnisch opzicht, maar vooral in de intermenselijke  
spirituele benadering van de stervende medemens.

In dit voorliggende jaarverslag leest u hoe het hospice gefunctioneerd heeft 
in 2014. 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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GASTEN

In 2014 heeft het hospice zorg mogen geven aan 56 gasten. De aanmelding van gasten vindt  
grotendeels plaatst door het Transferbureau van het Gelre ziekenhuis Apeldoorn en de huisart-
sen van toekomstige gasten. Ook nemen toekomstige gasten of hun familie/naasten zelf contact  
op met Hospice Apeldoorn.

Intake
Na aanmelding volgt een bezoek van de coördinator bij de toekomstige gast en diens familie op  
de plek waar deze op dat moment verblijft. Dat kan thuis zijn, maar ook elders, bijv. 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
De kosten die verbonden zijn aan opname in het hospice hoeven niet perse meer te zijn dan de  
kosten als de gast thuis blijft. De kosten voor de huisarts worden vergoed uit de basiszorg en de  
kosten voor de thuiszorg worden geïnd door de overheid middels  een bijdrage naar draagkracht. 
Het hospice vraagt een vrijwillige eigen bijdrage met een richtlijn van € 25,= per dag. We zagen in 
2014 een lichte stijging van gasten die via de verzekering een vergoeding krijgen voor hospicezorg  
via een aanvullende verzekering.

Gasten
Hieronder volgen enkele gegevens m.b.t. de gasten over de jaren 2012, 2013 en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat opvalt is dat de gemiddelde leeftijd van de gast lager wordt. Ook zien we de gemiddelde bezet-
ting toenemen, terwijl over 2014 minder gasten zijn opgenomen. Dit heeft deels te maken met de 
toenemende ligduur.

* 2 gasten zijn in 2014 opgenomen en in 2015 overleden.

       2012     2013     2014

aantal opgenomen gasten     65     67     56

aantal overleden gasten     59     60     46

aantal gasten ontslag naar huis of elders   6     7     8*

procentuele bezetting     82,6%     80%     83,7%

gemiddelde opnameduur in dagen    26     23     29

verhouding man/vrouw     20/45     33/34     37/19

gemiddelde leeftijd      76,2     75,6     73,8

diagnose     kanker  88%     85%     80%

     overig  12%     15%     20%

gasten afkomstig uit   Apeldoorn 62     62     46

     Overig  3     5     10
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ZORG

In het hospice verlenen wij palliatieve terminale zorg. Dat is zorg voor ongeneeslijk 
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 Wereldgezond-
heidsorganisatie: lichamelijke, sociale, psychische en spirituele aspecten. Belangrijk 
uitgangspunt 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.

Nieuw thema voor 2015 en 2016
Nadat in 2013 en 2014 het thema spiritualiteit centraal heeft gestaan binnen het 
hospice, is door het bestuur besloten om voor 2015 en 2016 het thema “bejegening” 
centraal te stellen.

Privacy
In 2014 is er een mobiele camera aangeschaft. Indien nodig wordt deze ingezet bij 
gasten die onrustig zijn. Dit gebeurt na goed overleg met de gast en diens familie.

Medicatiebeleid
Een oud inspecteur care IGZ heeft het hospice geadviseerd inzake het medicatiebe-
leid. De adviezen zijn grotendeels overgenomen en aan de hand van een verbeter-
plan met acties zullen de adviezen worden opgevolgd.

Rookbeleid
In 2014 is veel aandacht besteed aan het rookbeleid binnen het hospice. Sommige 
gasten zijn gewend al lange tijd te roken en willen dat graag ook in het hospice 
voortzetten. Juist in deze laatste fase is dat soms nog een van de weinige genoegens 
die gasten hebben. Anderzijds gelden er krachtens de Arbowet regels m.b.t. roken 
en kunnen medebewoners en medewerkers er last van hebben. In voorkomende 
gevallen wordt nu vóór de opname met de gast besproken dat hij onder bepaalde 
voorwaarden zo mogelijk buiten en anders op de eigen kamer mag roken.

“We voelden 

ons gelijk thuis, 

mochten ook 

spulletjes van 

mama mee- 

nemen. Dat 

was fi jn voor 

haar.”
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VRIJWILLIGERS

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. Familie en naasten van de gasten worden niet 
vergeten en mogen ook rekenen op aandacht en steun  
in de voor hen emotioneel zware tijd.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie naar 
gasten en mantelzorgers toe om geschikte vrijwilligers 
te kiezen. Er wordt veel gevraagd van de vrijwilligers. De 
confrontatie met lijden, verdriet en sterven zijn emotioneel 
belastende ervaringen. 

Basistraining
In 2014 zijn er 8 zorgvrijwilligers en 2 gastdames gestopt 
met hun werkzaamheden voor Hospice Apeldoorn. In 
het najaar van 2014 is er een training gestart waarbij we 
2 beginnende zorgvrijwilligers mochten verwelkomen. In 
december is er een start gemaakt met een nieuwe groep 
van 6 beginnende zorgvrijwilligers.

Elke nieuwe zorgvrijwilliger doorloopt de basistraining 
‘Vrijwillige terminale zorg’  van 10 dagdelen. In het theore-
tische deel van deze training komen o.a. aan bod de onder-
werpen verlies, rouw, communicatie, zingeving, sedatie 
en euthanasie. In het praktische deel komen aan bod de 
verzorging en de tiltechnieken. 
 

Coaching
In tegenstelling tot eerdere jaren start de aspirant zorg-
vrijwilliger nu niet direct in de training, maar loopt zij/hij 
eerst 2 maanden mee in het hospice met ervaren zorg-
vrijwilligers. De ondersteuning komt vanuit de coachgroep 
die bestaat uit 6 zorgvrijwilligers. Zij werken de nieuwe 
zorgvrijwilligers in, krijgen een beeld van de aspirant  
vrijwilligers, maar wat nog belangrijker is, is dat de  
aspiranten zelf een beeld krijgen van wat het werk  
in een hospice inhoudt. 

Meewerken in de praktijk met ervaren zorgvrijwilligers, 
goede begeleiding krijgen en daarna deelnemen aan een 
waardevolle training zorgen ervoor dat in het hospice 
gedreven en gemotiveerde vrijwilligers werken die weten 
waar het om draait in een hospice. En dat is goede zorg, 
aandacht en ‘er zijn’ voor de zieke medemens en zijn/haar 
familie. 

Digitaal dienstrooster
Ook het hospice gaat met de tijd mee en per 1 februari 
2014 is er gestart met het maken van dienstroosters via 
de computer. Op elke eerste dag van de maand wordt het 
rooster van de volgende maand zichtbaar en toegankelijk 
voor de vrijwilligers om zich in te plannen. Middels een 
gebruikersnaam en wachtwoord kunnen alle vrijwilligers 
in het rooster. Het grote voordeel hiervan is dat de vrijwil-
ligers thuis maar ook elders via een internetverbinding op 
elk moment in het rooster kunnen en zo direct kunnen zien 
waar zij zich eventueel nog kunnen inroosteren. Op deze 
manier zijn de vrijwilligers meer betrokken bij de totstand-
koming van de dienstroosters.
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VERPLEEGKUNDIGEN

Via de erkende thuiszorgorganisatie Privazorg is een vaste groep verpleegkundi-
gen werkzaam in het hospice.

Zij werken in een dag-, avond- en nachtdienst en aan het einde van elke dienst  
vindt er een overdracht plaats naar de collega die in de volgende dienst werkt. De ver-
pleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en verlenen samen 
met de zorgvrijwilligers 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.

COÖRDINATOREN

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

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 familie. Besproken worden de wensen van de gast 
en hoe deze de laatste fase in het hospice zo goed mogelijk in rust en met waardig-
heid kan doorbrengen. Familie kan evenals de gast tijdens de opnameperiode altijd 
een beroep doen op de coördinator.
 
Een andere belangrijke taak is het begeleiden van de vrijwilligers. Naast het aan-
sturen van de vrijwilligers is zij verantwoordelijk voor de werving van nieuwe vrij- 
willigers en het opzetten van trainingen.

De 1e coördinator heeft eveneens contact met het bestuur van het hospice, de  
verpleegkundigen, huisartsen en andere disciplines zoals apotheek, fysiotherapie  
en allerlei leveranciers.

Bereikbaarheid
Per 1 oktober 2014 zijn de coördinatoren niet meer bereikbaar in de weekenden en 
op feestdagen. Eventuele problemen worden opgelost door de zorgvrijwilligers en de 
verpleegkundigen. Voor calamiteiten zijn een bestuurslid en coördinator telefonisch 
bereikbaar.

“Met veel 

warmte  

denken wij 

terug aan de 

ti jd dat onze 

moeder zo 

l iefdevol werd 

verzorgd.”
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EXTERNE CONTACTEN

Wat betreft de externe contacten vond er in het verslag-
jaar een continuering  plaats van de contacten die ook 
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 con-
tact opgebouwd.  Onderzocht wordt nog of en zo ja hoe 
een overleg met huisartsen als groep zinvol kan zijn bijv. 
over de inschakeling van het palliatief consultteam.
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 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 hos-
pice contacten met  anderen zoals geestelijk verzorgers, 
fysiotherapeuten , pedicure, kapster etc.

I.v.m. de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning heeft het hospice periodiek overleg met de 
gemeente Apeldoorn. In voorkomende gevallen zijn er 
gesprekken met andere hospices. Ook is er met enkele 
hospices een gedachtewisseling geweest over zingeving,
spiritualiteit in de palliatief terminale zorg. Samen met 
de KAP (afdeling vrijwilligers terminale zorg) en de 
Kruimelschaar in Epe heeft het hospice ook dit jaar  
de basistraining voor nieuwe vrijwilligers verzorgd.

Hospice Apeldoorn is lid van de vereniging Vrijwilligers  
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Een van de bestuursleden 
is lid van de ledenraad en hij bezoekt de regionale bijeenkom-
sten. De nieuwe directeur van de VPTZ, mevr. C. Holtkamp 
kwam langs voor een kennismakingsgesprek.
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HUISVESTING

Na een tijdelijke huisvesting vanaf het jaar 2000 is het hospice sinds 2004  geves-
tigd aan de Polkastraat 5 in Apeldoorn. Het betreft een voormalig kerkgebouw 
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 gastenkamers en een 
aantal algemene voorzieningen. Alles is gesitueerd op de begane grond. Gasten en 
hun naasten zijn zeer tevreden over de accommodatie en de huiselijke uitstraling 
daarvan.

De tuin
In de loop van het verslagjaar is de tuin grondig aangepakt. Samen met vrijwilligers 
van Lionsclub de Colonnade en van de Odd Fellows Apeldoorn is de tuin opgeknapt: 
oude houtwallen verwijderd, nieuwe erfafscheiding geplaatst, beplanting vernieuwd 
etc.

Het onderhoud van het gebouw vraagt de nodige aandacht. In 2014 is er een lang-
lopend onderhoudsplan opgesteld. Met name het platte dak en het buitenschilder- 
werk moeten regelmatig worden onderhouden. Met de verhuurder zijn hierover 
goede afspraken gemaakt.

Veiligheid
In de zomer was er zoveel aanbod van regenwater dat er in het gebouw  een  
overstroming ontstond. De riolering kon de hoeveelheid water niet verwerken.
De maatregelen m.b.t. brandveiligheid zijn bijgesteld en besparingen op energie 
doorgevoerd. Het hospice is nu aangesloten op het Regionaal Brandmelding  
Systeem. Een gespecialiseerd bedrijf heeft een veiligheidsinspectie uitgevoerd  
inzake de elektrische installatie. Er is een begin gemaakt met een Risico Inventarisatie 
en Evaluatie (RIE). 

Het hospice voldoet qua huisvesting optimaal aan de eisen die aan een hospice 
gesteld mogen worden. De gasten en hun naasten ervaren het mede door ligging, 
inrichting en opzet als een “bijna thuis huis”.

“Wij merkten

goed hoe 

ervaren  

iedereen is  

met datgene 

wat zich in  

een hospice 

afspeelt en dat 

zo moeili jk is 

voor de gast en 

diens familie.”
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PR EN COMMUNICATIE

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 blijkt 
sterk gegroeid. In de afgelopen jaren verbleven er ruim 700 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. 

PR activiteiten
Het hospice onderneemt zelf periodiek activiteiten om de naamsbekendheid te on-
derhouden c.q. uit te breiden. Twee keer per jaar organiseert Hospice Apeldoorn een 
inloopmiddag meestal op een zaterdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur. Dit jaar werden 
de middagen door respectievelijk 35 en 65 belangstellenden bezocht. Ook in de loop 
van het jaar komen regelmatig mensen langs om kennis te maken met het hospice.

Tevens verschijnt er twee keer per jaar een nieuwsbrief die aan geïnteresseerden, 
huisartsen en donateurs wordt toegezonden.

Als daar belangstelling voor is, organiseert het hospice lezingen en/of rondleidingen 
over en in het hospice. 

Waar mogelijk en wanneer daar aanleiding toe is, benadert het hospice de pers.  
Bijv. bij de wisseling van voorzitter, bij het overhandigen van bijzondere giften etc.
In 2014 is die naamsbekendheid zeker weer verder toegenomen. Dit blijkt ook uit  
de vele giften en donaties die het hospice in 2014 ontving.

GIFTEN EN DONATIES

Het hospice ontvangt subsidie van de overheid. Deze subsidie van VWS is voor 
huisvesting en exploitatie. Het verblijf van de  gasten wordt deels betaald uit eigen 
bijdragen, de subsidie en giften etc.  In het financieel overzicht in dit jaarverslag 
kunt u zien dat het hospice ook het jaar 2014 met een klein maar positief saldo 
kon afsluiten.

Donateurs
Het hospice ontvangt giften van een vaste groep donateurs: zij hebben toegezegd om 
maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bepaald bedrag te schenken. Het hospice 
is hen hier zeer erkentelijk voor want dit genereert een relatief vaste stroom van 
inkomsten.

Giften
Tevens zijn er de incidentele giften, financieel of in natura. Die ontvangen wij van  
vele kanten: van familie van gasten, van particulieren, bedrijven, kerken, verenigingen 
en clubs. De giften worden besteed aan concrete projecten zoals het vervangen van 
de 5 bedden in de gastenkamers, nieuwe zithoek in de huiskamer en andere  
benodigdheden.

nieuwsbr ief
november 2013 uitgave Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn         

Wat  is  een Hospice   Een bijna-thuis-huis, een veilige plek waar iemand in rust en met waardigheid kan sterven, in 
een sfeer die lijkt op de thuissituatie. Speciaal opgeleide vrijwilligers en medewerkers van Thuiszorg staan op elk moment ter 
beschikking van gasten en familie. Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts.

Onderdelen
Palliatieve zorg omvat verschillende aspecten  
van zorg, waaronder:
•  Het behandelen van pijn en andere 

ziektesymptomen.
•  Het behandelen van psychologische en sociale 

problemen.
•  Aandacht geven aan zingeving en spiritualiteit.
•  De gast ondersteunen bij een zo goed mogelijke 

kwaliteit van leven.
•  De gast en diens naasten ondersteunen bij het 

afronden van het leven en bij het afscheid nemen.
•  De naasten ondersteunen bij de omgang met de 

zieke en de eerste opvang na het overlijden.

Zorgverleners
De zorg in het hospice wordt verleend door een team 
van zorgverleners die in goede onderlinge afstemming 
samenwerken. De gast in het hospice behoudt de 
eigen huisarts. Dat kan juist in die laatste fase van het 
leven erg belangrijk zijn: de huisarts is vaak een 
“familie-arts”: hij/zij kent de gast en diens naasten.  

Daarnaast is er een team van ervaren verpleegkundigen 
die dag en nacht beschikbaar zijn voor de gast.  
En er is een vaste groep van opgeleide en betrokken 
vrijwilligers die elke dag weer van 07.00 tot 23.00 uur 
aanwezig zijn voor de gast en diens naasten.  
De dagelijkse leiding van het hospice berust bij drie 
parttime coördinatoren. Op wens van de gast of diens 
naasten kunnen natuurlijk ook zorgverleners van  
buiten af worden ingeschakeld bijvoorbeeld geestelijk 
verzorgers, een fysiotherapeut etc.

Belangrijk uitgangspunt in het hospice is dat  
de gast en diens naasten bepalen wat voor hen  
in die laatste fase van belang is en dat we er 
naar streven dát waar te maken!

Op de website vindt u meer informatie
www.hospiceapeldoorn.nl

In het hospice verlenen wij palliatieve terminale zorg. Dat is zorg voor ongeneeslijk zieke 
gasten in de laatste fase van hun leven. Deze zorg richt zich op kwaliteit van het leven en een 
waardige afronding daarvan.

logo Hospice digitaal printen

PMS 123 U      PMS 314 U   

De zorg 
in het 
hospice
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FINANCIËLE POSITIE

Het jaar 2014 is afgesloten met een batig exploitatiesaldo van € 4.418 (2013:  
€ 7.382). De Stichting Vrienden heeft ter zake voor een bedrag ad € 60.000 bijge-
dragen 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 het 
totaal van de inkomsten uit schenkingen van particulieren en bedrijven ten minste  
op het huidige niveau gehandhaafd blijven. Dit mede nu onzeker blijft hoe de subsi-
diestroom voor het hospice zich in de komende periode zal voortzetten. 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 
zoals de WMO. Voor het verblijf van de gasten vraagt het hospice een vrijwillige 
bijdrage.

Baten en lasten
De baten en lasten (in €) over het jaar 2014 kunnen als volgt worden samengevat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vermogen per ultimo 2014 bedroeg € 60.880 (2013: € 45.498), exclusief voorzie-
ningen ter grootte van € 13.200 ten behoeve van -de opleiding van- vrijwilligers en 
coördinatoren. Aan de verplichtingen van het hospice op de middellange termijn  
kan worden voldaan.

“Diep geraakt 

door de zorg 

en zeker door 

alle ruimte die 

ons gegeven 

werd.”
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Lasten               Baten

Personeelskosten  94.757         Subsidie VWS 177.637
Huisvestingskosten  134.610         Restitutie EB  2.406
Vrijwilligerskosten  12.050         Bijdrage Vrienden 60.000
Verzorging gasten  34.168         Giften en donaties 4.197
Bestuur en commissies  606         Bijdragen gasten 31.981
Algemeen en verzekeringen  9.308         WMO Gemeente 11.973
Bankkosten  246         Vrijwilligers Gem. 800

Batig saldo  € 4.418         Rente  €1.169
Totaal  € 290.163    €290.163

ORGANISATIE

Bestuur Stichting Hospice Apeldoorn
Dhr. D. W. van Toorn  voorzitter tot 14 oktober 2014
Dhr. P. Dekens   penningmeester
Dhr. S. J. Tromp   secretaris
Mevr. J. Huizer - Siebes  lid
Mevr. A. S. Hansma  lid
Dhr. F. P. Vermeulen  lid en voorzitter vanaf 14  
  oktober 2014

Coördinatoren
Mevr. J. C. de Hoog  eerste coördinator
Mevr. J. Uulders   coördinator
Mevr. G. H. van der Veen  coördinator

Klachtenfunctionaris
Dhr. A. J. Blocks

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
Jonkheer dr. P. A. C. Beelaerts van Blokland
Dhr. V. Doorn, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe
Dhr. A. van Eijk, directievoorzitter Rabobank Apeldoorn e.o.

Dhr. mr. G. J. de Graaf, lid Eerste Kamer
Mevr. dr. J. M. E. Traag, Gedeputeerde Provincie  
Gelderland
Dhr. G. H. Wiechers, voorzitter Huisartsenvereniging 
Apeldoorn e.o.

Bestuurlijke ontwikkelingen
Het bestuur kwam in 2014 6x bij elkaar. Een belangrijke 
gebeurtenis in 2014 was de overdracht van de voorzit-
tershamer van Dhr. D.W. van Toorn  aan de heer Dhr. 
F.P. Vermeulen. De heer van Toorn was vanaf 2007 
voorzitter. Onder zijn leiding heeft het hospice een aantal 
belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Tijdens een 
gezellige afscheidsreceptie is hij voor zijn inzet bedankt 
en is afscheid genomen.

Op bestuurlijk niveau is gesproken met de besturen van 
Hospice Nijkerk en Hospice Wassenaar over bestuurlijke 
en financiële zaken.

Het hospice is in belangrijke mate afhankelijk van giften, 
legaten, donaties etc. en ervaart dit als blijk van waarde-
ring en een teken dat het werk breed gedragen wordt in 
Apeldoorn en omgeving. 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 naams- 
bekendheid van het hospice worden hier besproken.
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