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VOORWOORD
Het was in veel opzichten een druk jaar. Personele en bestuurswisselingen, verloop onder vrijwilligers en veel aandacht voor facilitaire zaken hielden ons meer
dan de afgelopen jarig bezig. En dat terwijl de normale activiteiten van alledag
gewoon doorgaan en elke gastbewoner en zijn of haar naasten evenveel aandacht
verdienen. Dat vraagt veel van iedereen die betrokken is bij het hospice. Het is
dan ook bijzonder te zien dat een ieder betrokken bij het hospice bereid is een
stapje harder te lopen, elkaar te ondersteunen en onvermoeibaar door te gaan.
Alleen door met z’n allen samen te werken slagen we in onze missie de stervende
mens een ‘bijna thuis’ te bieden en hen te begeleiden in de laatste fase van hun
leven.
Samenwerken is niet altijd makkelijk. Er werken naast een verpleegkundig team
ook coördinatoren, artsen en vrijwilligers om de zorg, hulp en ondersteuning
aan de gastbewoners en hun naasten zo goed mogelijk uit te voeren. Dat vraagt
onder meer om onderlinge afstemming en goede professionele beoordeling van
situaties waarbij competenties als sensitiviteit en empathisch vermogen zeer belangrijk zijn. Bovenal is er grote bewondering voor, in en buiten het Jacobshospice, een ieder die –jaar in en jaar uit- vanuit persoonlijke drijfveren dit werk
doet. Hoewel het rooms-katholieke Jacobshospice zich inzet voor een goede
palliatieve zorg, kan het heel soms voorkomen dat een gastbewoner toch een
euthanasiewens heeft en die – om moverende redenen – niet thuis maar in het
hospice wil laten uitvoeren. Daar is het bestuur zich van bewust en wij denken
dat daarmee recht wordt gedaan aan de wens van de individuele gastbewoner
passend bij de maatschappelijke realiteit. We zijn in contact met het Bisdom Rotterdam over deze tegenstrijdigheid.
Ook in 2017 konden we rekenen op twee bevriende stichtingen. De Vrienden van
het Jacobshospice die voor ons schenkingen en donaties beheren, en het bestuur
van de Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen. Dankzij beide stichtingen
is het mogelijk ons goede werk uit te voeren: ook in de toekomst. 2017 heeft
Hilly Offens, bestuurslid, afscheid genomen. De vacature is vervuld door de heer
Christiaan Rosenberg Polak. We danken Hilly voor haar loyale inzet en wensen
Christiaan veel succes. Een speciaal woord van dank aan de oprichter van het
hospice, Paulus Falke. Na zijn bestuursperiode bleef Paulus nog lang betrokken
bij het hospice als arts. We danken hem hartelijk en wensen hem het allerbeste.
Het bestuur
Bram Schinkelshoek, voorzitter
Asli Turkes, secretaris
Aat van Rhijn, penningmeester
Alexander de Mol van Otterloo
Christiaan Rosenberg Polak
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HET JACOBSHOSPICE IN 2017
Bewoners
In 2017 hebben we in het hospice 96 gastbewoners en hun families ontvangen en
begeleid. Het betrof in totaal 42 mannen en 54 vrouwen, waarvan 7 mensen met
een niet- Westerse achtergrond. De gemiddelde verblijfsduur in ons hospice was
19 dagen en onze bezettingspercentage was 84%.

Coördinatieteam
In maart 2017 begon Mirjam Nobel voor 28 uur per week als coördinator in
het hospice. Annemarie van Veldhuizen kondigde in september haar vertrek als
algemeen coördinator aan. Zij gaat per 1 april 2018 met welverdiend pensioen.
Mirjam zal haar opvolgen als algemeen coördinator en er wordt een nieuwe coördinator aangetrokken. De afgelopen tijd heeft Mirjam zich ingewerkt als vervanger van Annemarie. Het team is hard bezig geweest met kennisoverdracht.
Het hospice heeft in juli 2017 het NOV keurmerk ‘Goed geregeld’ gekregen van
PEP Den Haag. PEP Den Haag is een kenniscentrum, die welzijnsorganisaties
ondersteunt en adviseert o.a. op het gebied van vrijwilligerswerk. We zijn trots
dat we voldoen aan een landelijk keurmerk voor organisaties die het vrijwilligerswerk goed organiseren.
In september organiseerden we een afscheidsfeest in het hospice voor onze
mede- oprichter Paulus Falke. Paulus werd gewaardeerd om zijn enorme betrokkenheid maar ook om zijn pragmatisch handelen. Wij bedanken Paulus voor zijn
drijfveren om het Jacobshospice op te richten en het mede te laten groeien tot de
liefdevolle plek voor iedereen die het nodig heeft.
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Huisvesting
Het hospice is gevestigd in een prachtig maar ook bewerkelijk pand dat veel onderhoud vraagt. Er is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld terwijl in
de tussentijd ook hard gewerkt is aan lopend onderhoud.
Er was veel aandacht nodig voor technische en facilitaire zaken, waaronder
brandpreventie. Er is een nieuwe brandmeldinstallatie geïnstalleerd. Hiervoor
hebben de teams van de verpleging en coördinatie gezamenlijk een table top
oefening gehad onder leiding van Pascal Pronk van de brandweer Haaglanden.
Het meerjarenonderhoudsplan zal samen met een wensenlijst de basis zijn voor
een renovatieplan om het pand toekomstbestendig te maken. Dit wordt verder
in 2018 uitgewerkt. Hierbij zal ook een ieder vanuit zijn of haar rol worden betrokken.

Externe samenwerking
Annemarie vertegenwoordigde het hospice in externe overleggen. Vanwege het
inwerken van Mirjam, trokken zij hierin het afgelopen jaar samen op. Hieronder
noemen we de belangrijkste samenwerkingsverbanden:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Bijeenkomsten van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. In dit
netwerk werken zorgverleners en regionale zorgorganisaties samen aan
het verbeteren van de kwaliteit en coördinatie van palliatieve zorg.
Deelname aan het Platform Doodgewoon in Den Haag. Samen met
diverse organisaties op het gebied van zorg en sterven in Den Haag,
wil het Platform de bewustwording rond dit thema onder Hagenaars
vergroten, en zo het taboe rond sterven en dood doorbreken.
Regionaal uitwisselen van ervaring met de omringende hospices door
praktische zaken uit te wisselen, ervaringen te delen en van elkaar te
leren. In 2017 woonden we de bijeenkomsten van het hospice
Wassenaar en Lansingerland bij.
Twee regionale bijeenkomsten in Den Haag georganiseerd door VPTZ
zijn door Aat (bestuurslid en penningmeester) Annemarie en Mirjam,
(coördinatie) bijgewoond. Hierbij is ook kennisgemaakt met de nieuwe
regio-adviseur Rob Daamen. VPTZ Nederland - Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg- is de koepelorganisatie voor organisaties in de
vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in
hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden.

Twee belangrijke onderwerpen die we nauw volgen via VPTZ vanuit het hospice
is ten eerste de subsidie die we ontvangen. De palliatieve zorg neemt toe, terwijl
de subsidie minder lijkt te worden. Dit betekent jaarlijks minder subsidie voor
ons hospice, terwijl het hospice hiervan grotendeels afhankelijk is.
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VPTZ onderhoudt hierover nauwe contacten met het ministerie.
Een ander belangrijk onderwerp is een nieuw cliëntregistratiesysteem dat in de
pilotfase verkeert. Hoewel dit een investering vraagt is de verwachting dat dit
bijdraagt aan efficiënter werken in het hospice waardoor er meer ruimte is voor
aandacht voor de mensen.
Eén van onze coördinatoren woonde een inspiratie dag bij t.a.v. trends en ontwikkelingen en de andere coördinator heeft een training ‘werken met vrijwilligers’ gevolgd via de VPTZ.

Gastlessen, cursussen en stage
Annemarie heeft twee lezingen gegeven bij uitvaartverzorging Yarden en voor
Vrouwen van NU. Twee studenten van de universiteit voor Humanistiek in
Utrecht hebben onderzoek gedaan naar waarden in de zorg. Er heeft een aantal
medewerkers van verschillende disciplines een dagdeel meegelopen, waaronder
huisartsen en verpleegkundigen, om een beeld te krijgen van onze palliatieve
zorg. Ook liep een enthousiaste scholier een maatschappelijke stage bij ons in
het hospice.

Nazorg
Onze herinneringsbijeenkomst was op 12 november 2017 in de sfeervolle ruimte
van ‘de Liberaal Joodse Gemeenschap’. We herdachten ongeveer 80 gastbewoners. Deze waardevolle bijeenkomst is voor de laatste keer door ritueelbegeleider
Carola van Kruijswijk, samen met Wilma en onze vrijwilligers, georganiseerd.
We danken Carola hartelijk voor haar inzet en toewijding de afgelopen jaren.
Wij bieden een mogelijkheid tot beperkte nazorg. De meeste mensen geven zelf
aan of ze hier behoefte aan hebben en komen nog een keer terug naar het hospice
om hun ervaringen te delen en terug te blikken op een vaak intense periode.
Waar nodig kunnen we doorverwijzen naar passende zorg.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter ons mooie hospice. Zonder
voldoende vrijwilligers kan het hospice niet bestaan. Het afgelopen jaar zijn er
nieuwe vrijwilligers ingetreden en bestaande mensen uitgetreden. Er zijn in verhouding iets meer mensen uitgetreden, die voor een langere periode aan ons
hospice verbonden waren en/of een specifieke taak hadden, zoals bijvoorbeeld
onze tekstschrijver en drijvende kracht achter onze jaarverslagen en Jacobsjournaals, Sigrid van Iersel. Daarnaast namen we in het voorjaar van 2017 afscheid
van onze tuinvrouw Toos Goovers. Zij verzorgde met hart en ziel jarenlang onze
tuin tot in de puntjes. Het bleek een grote uitdaging om voldoende nieuwe gastvrijwilligers en vrijwilligers aan bed te vinden, omdat we niet konden putten uit
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een reguliere instroom. Daarom hebben we actiever pr bedreven, in de vorm
van adverteren in de plaatselijke krantjes en flyers opgehangen op centrale plekken in de buurt. Ook hebben we meer aandacht besteed aan social media zoals
Facebook en LinkedIn. In 2018 gaan we hiermee verder om een grotere groep
vrijwilligers te bereiken.
In de zomer van 2017 hebben we een oriëntatiecursus gegeven aan 7 startende
vrijwilligers aan bed. Dit is een verdiepende cursus waar aandacht is voor: praktische vaardigheden, verlieservaringen, houding, communicatie en eigen kwetsbaarheid.
Op 7 juni 217 gaf dr. Henriëtte Sjouwke een gastles over omgaan met rouw en
de stervensfase bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben
we een aantal avonden voor de vrijwilligers georganiseerd om te praten over ervaringen en om praktische en organisatorische zaken af te stemmen. Twee keer
per jaar zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje. Afgelopen juni hebben we
heerlijk met elkaar gegeten bij restaurant Habana in Kijkduin. Met ons winterfeest hebben we het jaar feestelijk afgesloten onder het genot van een hapje en
drankje bij ‘Di Sopra’ in Scheveningen.
Het coördinatieteam
Annemarie van Veldhuizen, algemeen coördinator
Mirjam Nobel, coördinator
Wilma Siccama – Singeling, coördinator
Ciska van Helsdingen, administratie

ZORG IN HET HOSPICE
Medische zorg
Bij voorkeur blijft de eigen huisarts zorgen voor de gastbewoners. De hospicearts kan de eigen huisarts adviseren. Als de eigen huisarts dat niet kan meestal vanwege de afstand - dan neemt de hospicearts de medische zorg over.
De hospicearts, gespecialiseerd in palliatieve zorg (kaderarts palliatieve zorg),
neemt deel aan het wekelijkse multidisciplinaire overleg waarin alle gastbewoners besproken worden. Ook adviseert hij de coördinatoren en het team van
verpleegkundigen. De medische zorg is vooral gericht op het verlichten van de
symptomen zoals pijn en benauwdheid in de laatste levensfase. In 2017 is begonnen met een nieuw uitgebreider protocol voor medische handelingen door
de hospiceverpleegkundigen: daarbij gaat het om sneller goede zorg te kunnen
leveren in acute situaties.
Hospiceartsen
Richard Starmans
Nienke de Grauw (waarnemend)
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Fysiotherapeutische zorg
Het absolute uitgangspunt van de fysiotherapie in het Jacobshospice is “de kwaliteit van leven verbeteren”, waarbij we altijd handelen naar de wens van de gastbewoner. Naast een ontspannende massage kunnen we fysiotherapie ook inzetten
voor activering. Bijvoorbeeld door middel van oefentherapie voor het verbeteren
van de looptechniek of loopafstand tot het van lig naar zit komen of draaien
in bed. Vaak lukt het met wat tips en trucs iemand efficiënter, makkelijker en
veiliger te laten bewegen. Op deze manier is het mogelijk eigenwaarde en zelfvertrouwen te verbeteren.
Het is ook belangrijk dat oefentherapie efficiënt is en niet onnodig veel energie
kost. Het zou anders voor de bewoner averechts kunnen werken. Fysiotherapie
kan ondersteunen bij de behandeling of preventie van oedeem, pijnlijke verstijfde gewrichten of doorligwonden door de ledematen van de op bed liggende
bewoner passief te bewegen.
Soms hebben gastbewoners last van kortademigheid door opeenhoping van slijm
in de luchtpijp. Met het aanleren van effectieve hoesttechnieken is het mogelijk
zelfstandig dit slijm weg te werken, wat vervolgens voor wat meer ademvrijheid
zorgt. Onze ervaring is dat gastbewoners fysiotherapie als prettig en ontspannend ervaren, en dat is een fijne bijkomstigheid.

Maar wij kunnen als fysiotherapeut ook iets van mensen leren die in de laatste
fase van hun leven verkeren. Vaak staat dan heel scherp op het netvlies waar het
om gaat of wat er toe doet. Zo vergeet ik nooit meer het antwoord dat ik kreeg op
mijn vraag wat de conclusie zou kunnen zijn van het leven: “de stilte heeft altijd
het laatste woord”
En zo is het.
De hospice fysiotherapeuten
Hans Koning
Friso Postma (achterwacht)
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Verpleegkundige zorg
Het verpleegkundig team is dit jaar versterkt met een nieuwe collega, Hanny
Huijer, zodat we nu met 9 vaste verpleegkundigen werken. Daarnaast is Ronald
de Vos erbij gekomen als vaste invalkracht. Zo is ons team weer voltallig. Dit jaar
kregen we van de HKZ-certificering een zeer positieve waardering! Daar zijn we
erg trots op. Ook hebben we in 2017 de 1000ste gastbewoner ontvangen!
Diverse symposia en cursussen zijn gevolgd. Zoals een congres over hospicezorg, een symposium over onmacht georganiseerd door Issoria (hospice Leiden)
en een casuïstiek bespreking: ‘dilemma’s in de stervensfase’, door mensen van de
palliatieve helpdesk. Een collega is bezig met de opleiding HBO-V.
Samen hebben we een in-company basiscursus ‘complementaire zorg’ gevolgd
in het hospice zelf. Er zijn speciale oliebranders aangeschaft die werken via het
stopcontact en niet meer met waxinelichtjes. Voor de gastbewoners schaften we
nieuwe essentiële oliën voor massage, voetbad en verdamping aan.
Vooral lavendelolie is erg geliefd. Twee collega’s hebben een cursus ‘basiszorg aan
bed’ gegeven aan de nieuwe groep vrijwilligers.
Met de hospicearts Richard Starmans, hebben we bijeenkomsten gehad over het
vernieuwde protocol voor uitvoeringsverzoeken. Het doel is om goede afstemming te bevorderen met de huisartsen. Ook zijn we bezig geweest met het bevorderen van de medicatieveiligheid.
Kortom 2017 was weer een geweldig jaar.
De goede samenwerking met huisartsen, hospiceartsen, het specialistisch team,
fysiotherapeuten, Transvaal Apotheek, coördinatoren en vrijwilligers zorgden er
voor dat we gastbewoners optimale zorg konden bieden.
De dankbaarheid van de gastbewoners en hun naasten maakt dat wij als verpleegkundig team het werken in het hospice als een cadeau ervaren.

Het verpleegkundig team
Adrianne Melsen – Kreuzen
Astrid Hilgersom
Attie de Wolff
Esther Hermans
Gea van Dijk
Hanny Huijer
Inez Dijkstra

Jeannette Campfens
Rinke Agricola
Vaste flexpool:
Ad Kraaijeveld
Ronald de Vos
Sandra Rietfeld
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Specialistisch Verpleegkundige Zorg
Het specialistisch team van HWW zorg bestond in 2017 uit 9 mensen en is 24
uur per dag te bereiken voor advies of voor verpleegkundig specialistisch handelen. De zorg wordt gefinancierd vanuit de bestaande indicatie voor palliatieve
zorg, net zoals de verpleegkundige zorg door het team van het hospice.
Als specialistisch team waren wij in 2017 bij 48 gastbewoners van het Jacobshospice betrokken. Dat is fors meer dan in het jaar daarvoor, een stijging van ruim
25%. Bij de meesten ging het om pijnbestrijding via een morfinepompje. Deze
vorm van pijnbestrijding zorgt voor een stabiele spiegel van medicatie. Deze aanpak helpt goed bij mensen bij wie tabletten of pleisters met pijnstillende medicatie niet goed meer werken en werkt ook verlichtend bij ernstige benauwdheid.
Het team regelt de logistiek rondom de pomp voor het toedienen van de medicatie en sluit de pomp aan. Ook evalueert het team regelmatig het effect van de
medicatie, zodat de dosis zo nodig tijdig kan worden aangepast.
Daarnaast verzorgt het team de medicatietoediening bij palliatieve sedaties. Dit
gebeurt met behulp van een slaapmiddel. Mensen die terminaal zijn en symptomen hebben die niet meer behandelbaar zijn, hoeven door deze methode de
laatste fase niet bewust mee te maken. Ons team werkt nauw samen met het
verpleegkundig team dat in het hospice aanwezig is.
Namens het Specialistisch Verpleegkundig Team
Coen Honig

Apotheek
Ook in 2017 hebben we ons weer tot het uiterste ingespannen om bij te dragen
aan het zo comfortabel mogelijke verblijf van de gastbewoners in de Jacobshospice. Sterven hoort bij het leven. En keer op keer zien we dat deze ingrijpende
gebeurtenis ook heel bijzonder is. Eén van de bewoners in het najaar van 2017
was een apotheker en collega van ons.
Verder is een flink begin gemaakt met het ontwikkelen van een transparant geneesmiddelen kwaliteitsbeleid. Natuurlijk kunnen de medewerkers van het hospice 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep doen op de service van de
Transvaal Apotheek. In een aantal situaties is het wenselijker dat medicatie al
aanwezig is en niet hoeft te worden gebracht. Dit vereist heldere afspraken over
hoe om te gaan met de aanwezige voorraad. Samen met de hospicearts en verpleegkundigen is een aanzet gemaakt. Het is de bedoeling om in 2018 samen
met kwaliteitscoördinatoren van het hospice de nieuwe procedures in werking
te laten treden.
Apothekers Transvaal Apotheek
Paul Lebbink
Salma Boudhan
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Geestelijke en spirituele zorg
In het Jacobshospice kunnen alle bewoners voor hun spirituele zorg uit hun
persoonlijke bronnen putten. Alle geestelijke verzorgers zijn van harte welkom.
Daarnaast is Han Cuperus, doopsgezind predikant, beschikbaar voor geestelijke
begeleiding bij zingeving en spiritualiteit. In goed overleg met de coördinatoren
heeft Han in 2017 met 5 gastbewoners en hun familie één of meerdere keren
gesprekken gevoerd. Daarnaast heeft Han collega’s benaderd zodat bewoners
begeleid konden worden binnen de eigen geloofstraditie.
Doopsgezind predikant
Han Cuperus

VERSLAG PENNINGMEESTER
In 2017 heeft het hospice weer een bewogen jaar achter de rug. Financieel ziet
het er allemaal wat mooier uit dan in 2016 toen de cijfers door een incident relatief slecht waren. Dit is in 2017 bijgetrokken en met een vergelijkbaar bedrag
geflatteerd.
Daarbij baren de personeelslasten wel enige zorgen. Deze kosten vormen inmiddels ruim 60% van onze totale uitgaven. Achter deze kosten staan natuurlijk een
stel goede mensen waar, naast alle vrijwilligers, het succes van het hospice mede
van afhankelijk is. Er heeft een aantal personele mutaties plaatsgevonden of staat
nog in de planning voor 2018, waarbij wij vanzelfsprekend kritisch zullen kijken
hoe we de kosten zo beperkt mogelijk kunnen houden.
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In 2017 is er, zij het beperkt, geïnvesteerd in verbetering van pand en inventaris.
Wel werden wij wederom met forse extra brandweerkosten geconfronteerd die
ook nog deels doorlopen in 2018. De Vriendenstichting heeft dit financieel mogelijk gemaakt.
We zijn begonnen met het opzetten van een meerjarenonderhoudsplan én renovatieplan. Het onderhoudsplan maakt onderdeel uit van de normale exploitatie.
Wij kijken daarbij uit naar een mogelijke herziening van onze jaarlijkse VWSsubsidie, aangezien de huidige uitkomst niet in lijn is met de in het vooruitzicht
gestelde verandering. Een eventuele renovatie zal separaat worden gefinancierd.
Op deze plaats wil ik graag in het bijzonder onze administrateur, Maarten Rog,
hartelijk danken voor het voorbereiden van alle financiële rapportages.
De penningmeester
Aat van Rhijn

Exploitatie Jacobshospice
		
Subsidies
Vergoedingen verblijf
Vaste bijdrage organisaties
Investeringsbijdragen
Totale ontvangsten

2016
216.104
44.146
58.349
6.092
326.617

2017
220.304
68.196
31.509
20.890
342.916

Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Totale kosten

197.719
80.333
41.739
319.791

209.714
73.137
41.257
324.108

Afschrijvingen

16.434

18.063

Jaarresultaat

-9.608

745

STICHTING VRIENDEN VAN HET JACOBSHOSPICE
DONATIES EN SCHENKINGEN
De Stichting Vrienden van het Jacobshospice (verder: de Stichting) is in 1997 opgericht met als doel het verspreiden van de hospice-gedachte: integratie van het
stervensproces en de dood in het leven. Daarnaast heeft de Stichting de opdracht
om steun te verlenen aan het Jacobshospice, financieel en anderszins.
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Om dit te bereiken werft de Stichting geld en middelen in natura bij particulieren, fondsen en bedrijven. Het komt ook regelmatig voor dat nabestaanden van
overleden gastbewoners aan de Stichting een gift overmaken als dank voor de
verleende zorg en als blijk van sympathie voor het werk van het hospice. Ook
wordt de Stichting in testamenten als erfgenaam of legataris aangewezen.
Het Jacobshospice geeft professionele zorg en aandacht op maat aan gastbewoners, circa 75 tot circa 90 personen per jaar. Een vast team verpleegkundigen is
daarvoor dag en nacht aanwezig en werkt nauw samen met artsen, coördinatoren en 75 vrijwilligers. De vrijwilligers vervullen een belangrijke taak in het
Jacobshospice. Zij kunnen familie en vrienden aanvullen bij de zorg of, indien
noodzakelijk vervangen. De Stichting draagt financieel bij aan de ondersteuning
en professionalisering van vrijwilligers.
De Stichting houdt een bankrekening aan bij de RABO Bank. Het bankrekeningnummer is: NL46RABO0129948284.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41160570. De Stichting heeft de ANBI status onder nummer 8161.73.382.
Het adres van de Stichting: Koningin Emmakade 160,2518 JL Den Haag.
De website www.steunhetjacobshospice.nl geeft nieuws over de Stichting. Daarnaast biedt de website mogelijkheden om te doneren, bijvoorbeeld met iDEAL/
OmniKassa en incasso.

Financiële positie
Ook in 2017 ontving de Stichting veel donaties, afkomstig van familieleden van
overleden gasten en andere particulieren, van wie sommigen de stichting al jaren
financieel steunen. Bovendien gaven fondsen en organisaties schenkingen. Donaties varieerden tussen € 5 en € 2.500.
Tenslotte werd een aanzienlijk bedrag uit een nalatenschap verkregen.
In totaal ontving de Stichting in 2017 circa € 250.000 (2016: 98.000; 2015:
€100.000; 2014: € 40.000; 2012: € 65.000).
De ontvangen bedragen zijn voor een deel besteed aan het Jacobshospice, conform de doelstelling van de Stichting. Het overige deel is toegevoegd aan het
vermogen. In 2017 werden geen kosten gemaakt voor de eigen fondsenwerving.
De Stichting dankt de schenkers van de giften in natura, zoals de wijn van de
Stichting Van Helten, evenals de bloemen van Floralia Den Haag.
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De Stichting is alle personen, fondsen en organisaties, die door hun bijdrage als
donateur hebben meegewerkt aan een goed functioneren van het hospice dankbaar.
Enkele donateurs zijn:
- Humanitas Loge No. 23 van de Independant Order of Odd Fellows
- Remonstrantse Gemeente
- Diaconie Den Haag Zuidwest
- Diaconie Kloosterkerk
Naast alle bestedingen ten behoeve van de gastbewoners heeft de Stichting wederom de financiële garantie kunnen bieden voor de begroting van het Jacobshospice.

Financieel beleid
De financiële positie van de Stichting per 31 december 2017 is goed. De Stichting
heeft een eigen vermogen in de vorm van reserves van circa € 480.000. Het bestuur van de Stichting heeft als beleid dat de Stichting reserves moet hebben om
(a) het Jacobshospice in staat stellen, bij het wegvallen van alle inkomsten anders
dan uit subsidies, gedurende vijf jaren exploitatieverliezen te compenseren, (b)
uitgaven voor onderhoud en structurele investeringen te doen.

Financieel beleid
Het bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier bestuursleden. De bestuurders worden benoemd en herbenoemd voor een periode van drie jaar. De bestuursfuncties worden onbezoldigd uitgevoerd. Bestuurders krijgen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Alle activiteiten worden uitgevoerd door de bestuursleden. Er is geen toezichthoudend
orgaan.
Per balansdatum bestaat het bestuur uit:
Dietz von Maltzahn, voorzitter
Hugo Huyssen van Kattendijke, penningmeester
Karlijn De Mol van Otterloo, secretaris
Aat van Rhijn, lid
Comité van aanbevelingen
W.J. Deetman, oud-lid van de Raad van State
C.A. ter Linden, emeritus predikant
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Vrijwilligers in dienst in 2017
Alexandra Mackay
Anja van der Velden
Annette Stehouwer
Arthur Oudshoorn
Barbara Somers
Beppe Bierlaagh
Bryan Heijnen
Caroline Ytsma
Cees Heine
Christa Louw
Cor Boeren
Door Oremus
Edwin van de Goor
Elly van Eeuwijk
Fransje Lenselink
Geert Meulmeester
Gerrit Knoester
Ghiti Brinkman
Gré van der Tuin
Greta Middel
Hanneke Hagen
Hans Balster
Helga de Bolster
Henny Stille
Hilde vd Valk
Houcine Benghanem
Jacqueline Bakker
Jan Heine
Joke Meerburg
Julia van de Berg van Saparoea
Karin Maks
Karin Smitshuysen
Kees Blok
Laura Pakvis
Leidi Koers
Leonie Toeurs
Liesbeth Gorkovoi
Maarten Rog
Maddie Rutgerssnoek
Marianne Heijsteeg
Marly Kagie

Martine Keus
Mieke Willemsen
Minka Veltman
Minouche Abee
Monique Pauwels
Monique Tanja
Monique van Haaster
Nanda de Pellegrin
Nel van Velzen
Nellie van der Knaap
Patricia Koolstra
Paul Schenke
Paul van Leeuwen
Piet Smits
Quintus Marck
Regillio Strooker
Renée van Eybergen
Rob Soeters
Saskia Janyszek
Sylvana Wouter
Thea Buurman
Tilly de Groot
Tineke Braakenburg
Ton Kagenaar
Violet Roest
Wouter Udo
Yna Visser
José Kleinpenning
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Vrijwilligers uit dienst in 2017
Ankie Ulrich
Carola Kruijswijk
Caroline Helms
Catharina Schilperoort
Helga Pagano-Mirani
Krista van Velzen
Lia Nuijens
Marjan van der Meij
Marianne Baan
Marianne Kaekebeke
Monique Voogd
Patricia Lodeizen
Sigrid van Iersel
Wendy Gerlach
José Kleinpenning

Medewerkers huishoudelijk team in dienst in 2017
Alex Ernst
Esmeralda van Bommel
Fiona Tousain
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