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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi.
Realisatie van het Hospice is weer een stap dichterbij gekomen. Er zijn een paar
belangrijke activiteiten ondernomen door de verschillende commissies. De meest
in het oog springende zaken worden hier besproken.
Voorzitter Hospice Amandi
Wim Sleeuw
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Commissie Huisvesting
De gemeente Kaag en Braassem heeft ons in contact gebracht met een aantal
investeerders. Dit bracht ons er toe een architectenbureau opdracht te geven te
onderzoeken welke delen van de voormalige basisschool de Meerpaal bewaard
konden blijven. Een constructieonderzoek werd uitgevoerd en dit is positief
uitgevallen. Dit betekent dat er formeel geen sprake zal zijn van nieuwbouw
maar van renovatie. Dit zal de kosten ten goede komen.
Er zijn architectenbureaus benaderd, die ervaring hebben met zorg en die het
hospice een warm hart toedragen. Het bestuur heeft een plan van eisen
opgesteld en deze aan de architecten voorgelegd. De architecten betrekken het
programma van eisen bij de uitwerking.
Deze bureaus hebben het volgende gedaan:
• Een haalbaarheidsanalyse maken (vloeren, dak en fundering)
• Een kostenplaatje opstellen
• Een concept ontwerp maken
Elke fase is kortgesloten met het bestuur. De opdracht is schriftelijk vastgesteld.
Door verschillende architecten is een presentatie gegeven voor het bestuur;
gekozen is voor Schildwachtarchitecten.
Het wachten is nu op de definitieve intentieverklaring met de gemeente om te
komen tot aankoop van de grond in Nieuwe Wetering voor de bouw van het
hospice.

Commissie Zorg
Omdat de commissie bouw vorderingen maakt, was er voor de commissie Zorg
ook werk aan de winkel. Er is contact gelegd met de zorginkoper van Zorg en
Zekerheid over ons plan om naast de twee hospicebedden ook twee bedden te
reserveren voor tijdelijke opname. Dit heeft geleid tot een duidelijk beeld van
wat wij moeten doen om een vergunning te krijgen. Het bestuur heeft
vervolgens het besluit genomen om een WTZI- toelating (Wet toelating
zorginstellingen) aan te vragen.
De commissie Zorg is betrokken geweest bij het opstellen van het Plan van Eisen
voor de bouw van het hospice.
Een eerste start is gemaakt met de ontwikkeling van een visie op de
professionele verpleegkundige zorg die geleverd zal worden in het hospice. De
vraag is of de gast de ‘eigen’ thuiszorgorganisatie meeneemt naar het hospice
(of een eigen organisatie kiest als men thuis nog geen verpleegkundige hulp
heeft) of dat het hospice zal werken met één vaste thuiszorgorganisatie die de
gasten zorg zal verlenen.
In het jaar 2016 wordt hierin een keuze gemaakt en worden de consequenties
van de keuze verder uitgewerkt.
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Commissie Communicatie
Door de keuze om op een later tijdstip officieel te starten met de fondsenwerving
voor het hospice zijn de activiteiten op het gebied van externe communicatie ook
bescheiden geweest.
In september is een nieuwsbrief uitgebracht en is twee keer een artikel
verschenen in lokale media.
Er is een aanvang gemaakt met een cyclus van interviews met de leden van het
Comité van Aanbeveling. Inmiddels zijn twee leden geïnterviewd en zijn de
artikelen op de website geplaatst.
Het Comité van Aanbeveling is uitgebreid met de heer Paul Koek, artistiek leider
van de Veenfabriek te Leiden. Hij is woonachtig in Roelofarendsveen.
Commissie Fondsenwerving
De commissie heeft er voor gekozen nog niet actief naar buiten te treden. Dit
heeft te maken met de voortgang van activiteiten rondom de huisvesting van het
hospice. Zolang er nog geen goed doortimmerd businessplan gepresenteerd kan
worden, zijn grote acties op het gebied van fondsenwerving eerder
contraproductief. Achter de schermen is een raamwerk opgesteld voor
verschillende activiteiten en is onderzoek gedaan naar fondsen en mogelijke
sponsoren. Een plan is in concept gereed.
Het Rijpweteringse huisartsenechtpaar Wouterus en Greetje Beekhuis, hebben in
het laatste kwartaal 2015 officieel afscheid genomen van hun praktijk. Een zeer
heuglijk feit was dat zij aan het einde van het jaar aankondigden de opbrengst
van de afscheidsreceptie te schenken aan Hospice Amandi. Het bestuur kreeg op
19 februari (2016) een cheque overhandigd van maar liefst € 12.000,-.
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Jaarrekening 2015

Stichting Hospice Amandi
Balans per

31/12/15

Aktiva
Liquide middelen
Bankrekening en deposito

€
53.990,90

48.054,82

Passiva
Algemene reserve
Voorziening voorlichting
Totaal Passiva

22.679,24
31.311,66
53.990,90

16.543,15
31.511,67
48.054,82

2015

2014

Baten
Giften en donaties

7.073,50

50.506,50

Totaal baten

7.073,50

50.506,50

Lasten
Personeelskosten
Huishoudelijke kosten
Operationele kosten
Beheerskosten
PR en Publiciteit (website)
Dotatie voorziening voorlichting

0,00
0,00
0,00
937,41
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.311,23
0,00
35.000,00

Totaal lasten

937,41

36.311,23

6.136,09

14.195,27

Resultatenrekening over

Resultaat

€

Toelichting over 2015
De giften en donaties werden van diverse particulieren ontvangen.
De kostenspecificatie spreekt voor zich.

Penningmeester, 18 januari 2016
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