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INHOUD

EEN BIJZONDER JAARVERSLAG
Het is november 2020 wanneer het verslag over 2019 gereed is. Oorzaak van de vertraging ligt in
het feit, dat 2019 een enerverend jaar is geweest en dat de nasleep in 2020 voelbaar bleef. Met de
afronding van de grote renovatie, de wisselingen binnen het coördinatorenteam en het bestuur en
de coronacrisis is het onvermijdelijk om niet alvast een doorkijkje te geven op 2020.
2019: een historisch jaar met een bijzonder jaarverslag.
Mascha de Haan, algemeen coördinator (vanaf 1 juni 2020)

VOORWOORD BRAM SCHINKELSHOEK, VOORZITTER
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Het Jacobshospice staat bekend als een kwalitatief en toegankelijk hospice met een unieke
sfeer. Om die sfeer en die kwaliteit te blijven garanderen voor de komende jaren was een forse
investering noodzakelijk. In 2019 is dit dan opgepakt en uitgevoerd. Een plan om de functionele
indeling van het pand te verbeteren (betere keuken, grotere badkamers voor de gastbewoners),
groeide gaandeweg uit tot een grote en ingrijpende renovatie waarbij ook achterstallig onderhoud
en verborgen gebreken zijn verholpen. Dat alles onder grote druk, omdat we het hospice niet te
lang leeg wilden laten staan. Er is voor een dergelijk scenario geen subsidieoplossing voorhanden,
iets wat wij als een omissie beschouwen en in 2020 bij VWS zullen aankaarten. Snelheid in
combinatie met zorgvuldigheid was het adagium. Terugkijkend kunnen we tevreden constateren
dat het gelukt is en helemaal in de sfeer en geest van het hospice, namelijk met vereende krachten.
Zonder de inzet en steun van de medewerkers, vrijwilligers, het verpleegkundig team en andere
aan het hospice verbonden collega’s, was het niet gelukt. Ook een speciaal dankjewel voor onze
steunstichtingen zoals de ‘Fundatie’, de Vrienden, het Nicolaas Gasthuis en andere bekende en
minder bekende donateurs. Deze breed gedragen coalitie gaf ons meer dan voldoende vertrouwen
om dit avontuur aan te gaan en af te ronden.

Na de opening in januari 2020 kwam de ‘reuring’ in het hospice weer langzaam op gang, nieuwe
gezichten, een veranderd hospice, een andere manier van werken en lege kamers. Het kostte even
tijd, maar al snel kwamen de eerste gastbewoners, meldden zich ook weer nieuwe vrijwilligers en
kreeg het hospice het gastvrije karakter weer terug. Hoe vreemd het ook klinkt; het leven kwam er
weer in terug. In dit jaarverslag leest u terug wat er zoal nog meer gebeurde in 2019, een bijzonder
jaar.
Voor mij, als voorzitter, een goed moment om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter. Vanaf
juli 2020 is Lidy Zaat benoemd tot voorzitter van het bestuur. Terugkijkend op een boeiende
periode van bijna zes jaar, heerst een gevoel van tevredenheid. Ik bedank alle mensen met wie
ik heb samengewerkt of die heb ontmoet. De waarde zit immers in de ontmoeting met de ander.
Dank daarvoor, het ga u goed!
Bram Schinkelshoek

HET BESTUUR
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
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Bram Schinkelshoek		
Asli Turkes 			
Aat van Rhijn			
Alexander de Mol van Otterloo
Christian Rosenberg Polak		

HET JACOBSHOSPICE IN 2019
Bewoners

in 2019 hebben we in het Jacobshospice 46
gastbewoners en hun families ontvangen
en begeleid. De gemiddelde verblijfsduur
in ons hospice was 20 dagen en ons
bezettingspercentage was 46%. Deze getallen
zijn uiteraard beïnvloed door het feit, dat
het Jacobshospice de laatste drie maanden
vanwege de renovatie gesloten was en voor die
tijd het aantal nieuwe opnames beperkt werd
om zo min mogelijk gastbewoners elders onder
te hoeven brengen.
De behoefte aan een verblijf in een hospice
was groot. In 2019 hebben we ongeveer 52
aanmeldingen behandeld, waarbij het niet tot
een opname is gekomen. In de meeste situaties
was de reden, dat we niet tijdig een plek
konden bieden.
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Coördinatieteam

Geheel 2019 werkte het coördinatieteam in
eenzelfde samenstelling en was er ruimte
voor verdieping van de verschillende
takenpakketten. Mirjam Nobel hield zich
bezig met alle beleidsmatige zaken. Wilma
Siccama richtte zich primair op de opnames
en begeleiding van gastbewoners en hun
naasten. Muriël Bovet maakte een extra
slag op het gebied werving en begeleiding
van vrijwilligers. En Karin Vermaat heeft
een professionaliseringsslag gemaakt in de
administratieve en facilitaire zaken en het
vrijwilligersrooster. Er was nu meer ruimte voor
rust en daarmee ook voor casuïstiekbespreking
en intervisie.

De rust was er niet het gehele jaar. De
voorbereiding en uitvoering van de
grootscheepse renovatie slokte in de loop
van het jaar steeds meer tijd en energie op. Er
moest worden aangestuurd op een leeg huis
per oktober 2019, dus voor gastbewoners, maar
ook verpleegkundigen en vrijwilligers moesten
andere plekken of werkzaamheden worden
gezocht. Het coördinatieteam werkte de laatste
drie maanden vanuit een externe locatie,
Desk@sea. Met hulp van Anton Daamen als
extern procesbegeleider en de firma Dijkxhoorn,
zeer betrokken aannemer, is de gehele
renovatie in drie maanden afgerond. In de
eerste week van januari 2020 kwamen de eerste
bewoners weer in het Jacobshospice wonen.
Het huis is prachtig geworden!
En juist vanwege die grote renovatie was het
een uitdaging om elkaar te blijven ontmoeten.
Nadat we voor onze laatste gastbewoner een
goede andere plek hadden gevonden, was het
hospice leeg en hebben we een feest gehouden
met lekker eten, muziek en gezelligheid.
Op twee momenten (oktober en november)
organiseerden we een stadswandeling rondom
het hospice. De echtgenoot van een van onze
vrijwilligers is lid van het Gilde en vertelde
boeiend over de straten waar we dagelijks
lopen en eigenlijk te weinig vanaf weten.
De kerstborrel vond plaats in café Goed Eten in
de Reinkenstraat.
Mirjam Nobel
Wilma Siccama
Muriël Bovet
Karin Vermaat

Aandacht
In het najaar 2019 namen we afscheid van onze
laatste bewoner.
Bij zijn opname wist hij, dat het huis in herfst
gesloten zou worden om daarna te worden
gerenoveerd. Dat leek toen nog ver weg en zijn
verwachting was dat hij er dan niet meer zou zijn.
Het liep anders. Hij leefde en hij moest worden
overgeplaatst in de regio. Niet ideaal, maar het
kon niet anders.
Kind nog kraai had hij en een bewogen leven
achter zich….. Je zou zo’n man toch een zachte
dood wensen. “Waar zou hij nu komen?”, was
een vraag van de mensen in het Jacobshospice.
Nu, met het nieuwe onderkomen kwam het
uiteindelijk goed. Het bewogen leven kon
niemand veranderen. Maar naar hem omkijken,
dat kon wel! Aandacht kon ook aan hem op zijn
nieuwe plek worden gegeven.

Christa Louw, vrijwilliger aan bed
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En zo vormde een aantal vrijwilligers een
bezoekersgroep voor deze man, tot hij na enkele
weken toch is heengegaan.

De vrijwilligers

Zonder onze vrijwilligers kan het Jacobshospice
niet bestaan. Zij dragen ons huis.
Muriël Bovet gaf het vrijwilligersbeleid een ware
metamorfose. Voor vrijwilligers aan bed en
gastvrijwilligers zijn mentoren aangesteld, er
is hard getrokken aan het werven van nieuwe
vrijwilligers. In de aanloop naar de renovatie
zijn er verschillende werkgroepen opgestart. De
ervaring van de langer meelopende vrijwilligers
kon hierin goed gebruikt worden.
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Van een van de vrijwilligers

Een jaar anders dan de voorgaande jaren was
het eveneens voor de vrijwilligers. Eerst was
de vraag ‘gaat de verbouwing door’ en toen er
groen licht was moesten de schouders er onder.
Dat gebeurde binnen allerlei werkgroepjes.
Werkgroepjes met plannen om uiteindelijk deze
uit te voeren. En tijdens de voorbereiding van
de verbouwing draaide de ‘winkel’ grotendeels
door.
Volop leven in ons hospice: ik zag mensen
regelen en ruimen, ontmantelen en ordenen,
afvoeren en gereed maken voor gebruik na
heropening. Wat een inzet!
Tijdens de verbouwing, toen het gebouw strikt
gesloten was voor vrijwilligers, werden alle
medewerkers op de hoogte gehouden via
een digitaal beeldverslag. Gelukkig konden
we elkaar nog ontmoeten op een wekelijks
vragenuurtje. Ik schrijf ‘elkaar ontmoeten’, want
samen maken we dit huis. De aannemers en
beleidsmakers, het gebouw en de organisatie.
Alle medewerkers van het hospice maken de
sfeer van het huis. Ik zag er dan ook naar uit

om weer te starten in een eigentijds gebouw:
Jacobshospice 2.0.
Christa Louw, vrijwilliger aan bed
Vrijwilligers in dienst in 2019
65 waarvan 4 nieuw
Vrijwilligers uit dienst in 2019
15
Medewerkers huishoudelijk team in 2019
Firma Bolman: Fiona Tousain
Buurtdiensten: Esmeralda van Bommel en Alex
Ernst

Media

Om het Jacobshospice meer bekendheid te
geven, is flink gebruikt gemaakt van media.
Wilma Siccama en Muriël Bovet waren te lezen
in Antenne (nr. 146), het lijfblad van de VPTZ. In
het themanummer ‘Er zijn grenzen…’ vertelden
zij over de (persoonlijke) grenzen van het
vrijwilligerswerk in het hospice.
In maart 2019 werkte het Jacobshospice
mee aan het programma De stand van
Nederland (NPO1) met als thema ‘Zorgen
om de zorg’. Apotheker Paul Lebbink was
een van de geportretteerde ondernemers
die slim gebruikmaken van ontwikkeling dat
steeds meer mensen in de zorg werken en van
artsen die aan de bel trekken als het gaat om
overbehandeling. Want meer zorg betekent
niet automatisch betere zorg, zo blijkt uit de
praktijk. Er zijn opnamen gemaakt in ons
hospice van het multidisciplinair overleg en van

Een avonddienst
Het is vijf uur en ik kom binnen in de huiskamer.
De kaarsjes branden en Marly heeft een muziekje
opgezet. Jan is beneden en zit in zijn bed duidelijk
mee te leven met alles wat er om hem heen gaande
is; hij geniet van de muziek. In de familiekamer
is veel geroezemoes. Er is veel familie in huis,
familie van Hassan, een Marokkaanse jongeman
die boven ligt. De familiekamer is precies wat
het moet zijn: een gebedsmatje ligt op de grond,
overal staat eten en drinken, en er is ruimte voor
vrolijkheid en verdriet.
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Christa Louw, vrijwilliger aan bed

een van onze gastbewoners.
Het programma Vitamine W van RTV West
besteedde in mei 2019 aandacht aan de laatste
levensfase thuis of in het hospice. In de studio
waren vier gasten: Mirjam Nobel en Tina Munier
van het Jacobshospice en Marleen Quakkelaar
en Maud Beunis van de stichting Vrijwillige
Terminale Thuiszorg. De uitzending werd in
december 2019 herhaald.

Stage

In het verslagjaar hebben twee leerlingen
uit het middelbaar onderwijs hun
maatschappelijke stage gelopen door mee te
lopen met de gastvrijwilligers.

ZORG IN HET HOSPICE
Verpleegkundig team

Als verpleegkundig team streven wij ernaar om
de kwaliteit van de zorg voor de gastbewoners
zo hoog mogelijk te houden. Gastbewoners
moeten zich veilig voelen en de eigen regie
houden waar mogelijk. Het verpleegkundig
team denkt en handelt hierin proactief.
Wij worden daarbij geholpen door een
goede samenwerking met de vrijwilligers,
de coördinatoren, de korte lijnen met de
huisartsen, apotheek, hospiceartsen en
fysiotherapie.
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Aan de vrijwilligers werd opnieuw de cursus
zorg aan het bed gegeven. Wij kregen ons
certificaat van de BHV. Een collega volgde een
symposium palliatieve zorg. De BIG registratie
werd op peil gehouden. Ook volgden twee
collega’s de bijscholing palliatieve zorg voor
gevorderden in het LUMC.
Een collega rondde haar opleiding HBO-V af.
Het jaar 2019 stond vooral in het teken van de
grondige renovatie van het pand. Werkgroepjes
werden gevormd en aan deelgenomen om
een zo mooi mogelijk vernieuwd pand terug te
krijgen.
Tijdens de drie maanden dat het hospice dicht
ging, moest het voltallig verpleegkundig team
nadenken over een andere, tijdelijke werkplek.
Een collega ging naar het specialistisch team,
anderen kozen voor een ‘sabbatical’. Een
collega ging naar de palliatieve thuiszorg en
een aantal ging ‘de wijk in’. Al met al voor ons
allen een ingrijpende ervaring.

Ons Bijna-Thuis huis. Ik ben er trots op.
De familie zorgt ervoor dat Hassan nooit alleen
is, en ze hebben ook veel tijd voor Jan, die zijn
familie niet meer ziet. Hij krijgt aandacht van de
zussen en de ouders van Hassan, en zo nu en dan
stoppen ze hem wat lekkers in de handen.
Jan weet niet wat hij moet; hij is spuugmisselijk en
durft eigenlijk niets meer te eten, maar bang om
ondankbaar over te komen, neemt hij toch een
paar hapjes van het bekertje yoghurt.
Even later klinkt er opeens pianomuziek door
het huis: ‘Voorwaarts Christenstrijders…’ Het
dendert door de kamer. Jan kan goed spelen, hij
leeft helemaal op en hij legt passie en blijheid in
zijn pianospel.
De zussen van Hassan dansen samen… ik zit op
het bed van Jan en voel me ontroerd.
Wat een prachtig moment. Dit is waar het om
draait. Niet om de inrichting, de kleur van de
muren, de schilderijen of de ramen die nog kaal
zijn. Het gaat om wat er wél is: de mensen en het
samen -zijn.
In dit huis liggen hilariteit en ontroering vaak heel
dicht bij elkaar. Laten we door de gordijnen heen
kijken, en er niet in blijven hangen.
Mariëtte Blanken, vrijwilliger aan bed

Wij kijken terug op een zeer intensief jaar.
Het verpleegkundig team
Adrianne Melsen-Kreuzen
Astrid Hilgersom		
Attie de Wolff			
Esther Hermans			
Gea van Dijk			
Humphrey Jap-Sam		
Inez Scholten 			
Jeannette Campfens
Rinke Agricola
Vaste flexpool:
Ad Kraaijeveld
Ronald de Vos
Sandra Ritfeld

Medische zorg
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Bij voorkeur blijft de eigen huisarts zorgen
voor de gastbewoners. De hospicearts kan de
eigen huisarts adviseren. Als de eigen huisarts,
meestal vanwege de afstand, de begeleiding
niet kan doen, neemt de hospicearts het over.
De hospicearts, gespecialiseerd in palliatieve
zorg (kaderarts palliatieve zorg), neemt deel
aan het wekelijks multidisciplinair 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.
Richard Starmans (hospicearts), Ronnie Pater
(hospicearts) en Mayke Franssen (huisarts in
opleiding)

Fysiotherapeutische zorg

De Praktijk Prins Hendrikstraat verzorgt de
fysiotherapie binnen het Jacobshospice. Het
uitgangspunt daarbij is de kwaliteit van leven
verbeteren, waarbij altijd gehandeld wordt naar
de wens van de bewoner.
Naast een ontspannende massage kan
fysiotherapie ook ingezet worden 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.
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 bewoners 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. Mijn ervaring
is dat bewoner fysiotherapie als prettig en
ontspannend ervaren.
Hans Koning, fysiotherapeut

Specialistisch Verpleegkundige Zorg

Het specialistisch team van HWW Zorg is 24
uur per dag te bereiken voor advies of voor
verpleegkundig specialistisch handelen. De

Eigenlijk kan het…..
Het Jacobshospice is er voor iedereen met een
levensverwachting minder dan drie maanden.
En juist dat ‘voor iedereen’, maakt dat onze
bewoners een zeer gevarieerde achtergrond
hebben. De verwachtingen van een hospice en
haar medewerkers zijn dan ook heel verschillend.
Zo was Frans afgelopen jaar een van onze
bewoners. Een man van even in de tachtig.
Alleenstaand, geen kinderen. Zijn drie broers
leefden nog, maar er was geen hechte band. De
man vond het erg gezellig als hij wat aandacht
van ons kreeg. Het liefste deed hij een spelletje
Rummikub. Daar waren dan wel enkele spelers
voor nodig, want dat maakt het spel veel leuker.
In de tijd dat hij bij ons verbleef lukte dat ook
dikwijls en zaten we met een kop thee een spelletje
te spelen. Frans genoot.
Maar vroeg hij zich af: “Eigenlijk kan dit toch
niet? Drie mensen. Waar halen jullie het geld
vandaan?”

Christa Louw, vrijwilliger aan bed
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“Aandacht wordt niet in geld uitgedrukt”, zei een
van ons. Hij schudde zijn hoofd: “Eigenlijk kan
het niet en toch gebeurt het wel”. 😊

zorg wordt gefinancierd vanuit de bestaande
indicatie voor palliatieve zorg, net zoals de
verpleegkundige zorg door het team van het
hospice. Het team werkt nauw samen met
het verpleegkundig team dat in het hospice
aanwezig is.
Bij de meeste aanvragen ging het om
pijnbestrijding via een morfinepompje. Deze
vorm van pijnbestrijding zorgt voor een
stabiele spiegel van medicatie. De 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 door middel 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.

Apotheek

Het streven naar verbetering van
de aantoonbare kwaliteit van
geneesmiddelgebruik in het hospice was
ook in 2019 een speerpunt. Het vastleggen
van welke medicatie gebruikt wordt door
de gastbewoners vormt ook een bijzondere
uitdaging. Want juist in een hospice verblijven
patiënten, bij wie de gezondheidstoestand
onverwacht en snel kan wisselen. Het is
belangrijk om daar adequaat op te reageren,

waarbij de vastlegging vanwege de gewenste
kwaliteit, van groot belang is. Dit onderwerp zal
de komende jaren ons nog flink bezig houden.
Transvaal Apotheek was de laatste jaren in
het nieuws in verband met de productie van
eigen gemaakte geneesmiddelen. De slechte
beschikbaarheid van sommige industriële
middelen (sommige geneesmiddelen
zijn helemaal niet te krijgen, andere
geneesmiddelen kennen grote wereldwijde
tekorten, en een groep geneesmiddelen is zo
duur, dat ze onbereikbaar zijn voor patiënten),
heeft er toe geleid, dat er een hernieuwde
belangstelling is voor de eigen bereiding van
geneesmiddelen. Op een moment, dat 9 van
de 10 apotheken hun werkwijze zo hebben
aangepast, dat ze helemaal niet meer in
staat zijn om die eigen bereiding te doen. Het
maatwerk, dat met die bereidingen geleverd
kan worden, bewees al eerder zijn nut voor de
bewoners in het hospice.
Salma Boudhan, Paul Lebbink, Saskia Visser en
Arwin Ramcharan, openbaar apothekers

Geestelijke en spirituele zorg

In het Jacobshospice kunnen alle bewoners
voor hun geestelijke en 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 2019 met 10
gastbewoners en hun familie één of meerdere
keren gesprekken gevoerd. Daarnaast heeft
Han een enkele keer collega’s benaderd zodat
bewoners begeleid konden worden binnen de
eigen geloofstraditie.
Han Cuperus, doopsgezind predikant

Wat ik nog zeggen wou
Is niet
Hoeveel ik van je hou
Of dat ik je zo mis
Maar dat er
Nog zoveel liefde over is
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Angela (coördinator per 1 juni 2020)

VERSLAG PENNINGMEESTER
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Voor de bij de financiën van het Jacobshospice
betrokken mensen was 2019 een enerverend
jaar. De in 2018 opgekomen gedachten voor
enkele kleine aanpassingen binnen het
Jacobshospice ontwikkelden zich tot een
noodzakelijk gebleken integrale, interne
renovatie. En dat maakt natuurlijk heel
wat uit qua impact op de exploitatie en
investeringskosten.
Nu mogen wij ons gelukkig prijzen met een
aantal fondsen dat ons Jacobshospice al jaren
een warm hard toe draagt. Aangevuld met
uiteenlopende bijdragen van specifiek voor
deze renovatie aangeschreven fondsen, werd
snel duidelijk dat ook deze integrale renovatie
financierbaar was. En door deze goede banden
kon zelfs voor een (niet te voorziene extra)
tegenvaller dekking worden gevonden. Wij
prijzen ons dan ook zeer gelukkig met deze
contacten.
Qua exploitatie was het natuurlijk een bijzonder
jaar, omdat wij er rekening mee moesten
houden dat er vanaf eind september geen
bewoners meer in het hospice mochten
verblijven. Dat heeft onmiddellijk impact op de
variabele inkomsten. De subsidie blijft in zo’n
renovatiejaar volledig doorbetaald, wat niet
onlogisch is aangezien een aanzienlijk deel
van de kosten van een hospice vast zijn. Voor
de komende jaren kunnen er wel negatieve
consequenties voor de VWS bijdrage volgen,
maar wij zijn hierover in overleg.

De financiële resultaten zijn sterk vertekend en
ook slecht vergelijkbaar met vorig jaar, mede
omdat toen ook al € 25.000 aan de buitenzijde
van het pand was geïnvesteerd. Dat neemt niet
weg, dat er qua exploitatie een klein plusje
resteerde. En vanaf 1 januari 2020 zijn wij weer
volledig operationeel!

Exploitatie Jacobshospice excl. renovatie
2018

2019

Subsidies

245.718

260.500

Vergoedingen
gastbewoners

64.468

35.996

Vaste bijdrage
organisaties

57.330

48.912

Overige bijdragen

46.172

17.894

Totale ontvangsten

413.688

365.321

Personeelslasten

242.651

237.463

Huisvestingskosten

106.334

64.344

Overige kosten

41.777

35.488

Totale kosten

390.762

337.295

Exploitatie resultaat

22.926

28.026

Afschrijvingen

18.681

19.722

Jaarresultaat

4.245

8.304

Voor de financiële resultaten inclusief de
renovatie verwijzen wij naar de jaarrekening.
Een hartelijk dank aan Maarten Rog voor al zijn
bijdragen aan de financiële verantwoording
binnen het hospice.

Comfortabel
Enkele dagen nadat ons hospice was geopend na
een verbouwing, had ik een dienst in de morgen.
De voordeurbel ging en ik opende de deur. Twee
heren vroegen of zij het huis mochten bezichtigen.
Een goede vriend, een alleenstaande man met een
bewogen leven achter zich, zou de volgende dag
hier worden opgenomen.
Ze waren nieuwsgierig naar wat een hospice is
en wat het zou betekenen voor hun vriend. Ze
gunden hem een comfortabele laatste fase.
Ik sprak met ze af dat ik over een uurtje het
hospice kon laten zien. En zo ging het.
De mannen voor het eerst in een hospice, ik voor
het eerst in ons gerenoveerde gebouw.
Een cliëntenkamer met een prachtige badkamer,
de huiskamer, de familiekamer, ik kon het met
enige trots laten zien. En niet te vergeten onze
tuin. Een klein paradijsje!
Ze waren verrast.
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Christa Louw, vrijwilliger aan bed

FINANCIEEL VERSLAG

STICHTING VRIENDEN VAN HET
JACOBSHOSPICE
De Stichting Vrienden van het Jacobshospice
(verder: de Stichting) is in 1997 opgericht
met als doel het verspreiden van de hospicegedachte: 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.
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. Voorts wordt
de Stichting in testamenten als erfgenaam of
legataris aangewezen.
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Financiële positie

In 2019 ontving de Stichting veel donaties,
afkomstig van familieleden van overleden
gasten en andere particulieren (van wie
sommigen de stichting al jaren financieel
steunen). Voorts gaven fondsen en organisaties
schenkingen. Donaties varieerden tussen € 5,en € 2.000,-. Ook uit een nalatenschap werd een
bedrag verkregen. In totaal ontving de Stichting
in 2019 circa € 31.500,-. (2018: circa € 80.000,-;
2017: circa 250.000,-; 2016: circa € 98.000,-;
2015: circa € 100.000,-; 2014: circa € 65.000,-).
In het laatste kwartaal van 2019 heeft
een ingrijpende renovatie in het hospice
plaatsgevonden. Dit was nodig na twintig jaar

intensief gebruik. Het huis is van binnen geheel
vernieuwd. Gedurende de renovatie heeft het
hospice haar verplegingsactiviteiten stopgezet.
Op jaarbasis heeft zij aldus een kwart minder
verpleegvergoeding ontvangen. De Stichting
heeft zich in 2019 garant gesteld voor
€ 250.000,- van de renovatiekosten. De eigenaar
van het pand heeft een substantiële bijdrage
geleverd, evenals zes andere schenkers. De
totale investering heeft € 775.000,- gekost.
In 2019 werden geen kosten gemaakt voor de
eigen fondsenwerving.
De Stichting is tevens dank verschuldigd aan
de schenkers van de giften in natura, zoals voor
het jaarlijkse kerstgeschenk van Stichting Van
Heiten.
De Stichting is alle personen, fondsen en
organisaties, die door hun bijdrage als
donateur hebben meegewerkt aan een goed
functioneren van het hospice, dankbaar.
Naast alle bestedingen ten behoeve van de
bewoners 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 2019 is goed. De Stichting heeft
een eigen vermogen in de vorm van reserves
van € 276.576,-. Het bestuur van 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.
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De verbouwing van Jacobshospice

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat
momenteel uit vier bestuursleden.
De bestuurders worden benoemd en
herbenoemd voor een periode van drie jaar.
De bestuursfuncties worden onbezoldigd
uitgevoerd. Bestuurders krijgen geen
vergoeding. De Stichting heeft geen personeel
in dienst. Alle activiteiten worden uitgevoerd
door de bestuursleden.
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Het bestuur van de Vrienden Stichting bestaat
uit:
De heer Dietz von Maltzahn, voorzitter
Mevrouw Karlijn de Mol van Otterloo, secretaris
De heer Hugo Huyssen van Kattendijke,
penningmeester
De heer Aat van Rhijn, lid

Giften, Donaties & Nalatenschappen/
Legaten ontvangen in 2019
Fonds Beijeren van Schagen
(ten behoeve van renovatie)

€ 250.000,00

Groene Kruis, Pieter Bastiaan
stichting, Trekpaert en
St Nicolaas Gasthuis (ten
behoeve van renovatie)

€ 110.000,00

Overige giften en donaties

€ 56.667,37

nalatenschappen & legaten

€ 13.041,71

Totaal

€ 429.709,08

Compliment
Deze week raakte ik in de huiskamer van
ons hospice met een mevrouw in gesprek. Ze
vertelde mij hoe ze enkele maanden geleden
voor het eerst hier kwam. Haar moeder was
hier opgenomen geweest. Deze vrouw was op
leeftijd. “ Wat wil je dan nog”, vroeg ze hardop
zich af.
Enkele jaren daarvoor was haar broer
plotseling overleden. Zomaar. Uit het niets.
De familie was verbijsterd achter gebleven.
En toen kwamen ze hier in het hospice. “ Tja”,
vervolgende ze, ”zo heel veel anders dan toen
bij mijn broer. Het was niet plotseling, en we
kwamen hier in een huis met een warme sfeer.
Het was hier liefdevol. En zo konden wij mijn
moeder ook laten gaan. Het verdriet van mijn
te vroeg overleden broer kreeg hier toen ook een
plaats. Wat een begrip onder de mensen. Zo
liefdevol“.
Een groot compliment voor ons allen, zo
ervaarde ik het wat deze vrouw zei, en voelde
een glimlach.
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COLOFON
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