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VOORWOORD 

Dankzij de inzet van al onze vrijwilligers, onze 

verpleegkundigen en onze coördinator mogen 

we weer terugzien op een mooi jaar in  

Hospice Schagen.  Met dit jaarverslag geven 

we u graag een inkijk in de ontwikkelingen en 

resultaten van Hospice Schagen in 2021.  

Hoewel ook dit jaar de zorg in Nederland door 

COVID-19 onder druk stond, is ons hospice vrij 

van COVID-19 gebleven. We zijn hier heel blij 

mee. Dankbaar zijn we voor al die fijne 

helpende handen, de mooie gebaren, gulle 

giften, bijzondere geschenken, hulp uit 

onverwachte hoeken en lieve woorden via 

kaartjes, e-mails en sociale media. 

 

Ontwikkelingen 2021 

In tegenstelling tot vorig jaar heeft Hospice 

Schagen in 2021 meer gasten opgenomen (in 

2020 58 gasten en in 2021 82). De gemiddelde 

verblijfsduur is in 2021 gedaald naar 18 dagen 

(in 2020 24 dagen), variërend van één dag tot 

ruim vier maanden.  

De maatregelen die Hospice Schagen in 2020 

heeft ingesteld zijn ook dit jaar van kracht 

gebleven. Bezoekers zijn welkom, maar gaan 

via de tuindeuren de appartementen naar 

binnen. En zowel bezoekers als medewerkers 

dragen een mondkapje. 

 

In het afgelopen jaar heeft Hospice Schagen 

samen met Humanitas VPTZ NHN de handen 

ineengeslagen. Er is een film gemaakt waarin 

Hospice en Humanitas VPTZ NHN vertellen 

welke zorg zij verlenen aan gasten in de 

laatste levensfase en hun naasten. Deze film is 

via de website van Hospice Schagen te zien. 

 

Met de Hospices in Alkmaar en Den Helder 

wordt regelmatig overlegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren hebben we regelmatig nee 

moeten zeggen tegen mensen die in Hospice 

Schagen wilden worden opgenomen. Mensen 

die met dringende spoed (door een zeer korte 

levensverwachting, een crisissituatie thuis of 

een dermate hoge complexiteit van zorg) een 

appartement nodig hebben. Met de realisatie 

van een zesde kamer is onze 

wens om ook deze gasten op 

te kunnen nemen 

gerealiseerd. Dit bed zal niet 

standaard bezet zijn. Er zal 

alleen tot opname worden 

overgegaan als het een 

opname betreft met 

dringende spoedvraag en een 

zeer korte levensverwachting 

(2 à 3 dagen). 

 

Vooruitkijken 

De verwachting is dat ook 2022 in het teken 

staat van COVID-19. De maatregelen die  

Hospice Schagen heeft genomen om 

besmetting te voorkomen blijven van kracht. 

In 2022 nemen drie bestuursleden afscheid, 

omdat hun termijn er op zit. Gelukkig hebben 

we twee nieuwe bestuursleden gevonden. En 

gaan we in 2022 met 5 bestuursleden verder. 
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HOSPICE SCHAGEN 

Voor wie? 

Iedereen heeft recht op een respectvol, 

waardig afscheid van het leven. Ongeacht 

religie, politieke overtuiging of 

maatschappelijke status moet men juist dan 

eigen keuzes kunnen maken. Velen hebben de 

wens thuis te sterven.  Dit is helaas niet altijd 

mogelijk. Er is dan de optie te kiezen voor een 

hospice, zoals Hospice Schagen, waar elke dag 

en nacht adequate zorg en ondersteuning is in 

een sfeer van rust, warmte en privacy. In 

Hospice Schagen heeft ieder mens de regie 

over de invulling van zijn of haar verblijf. 

Hospice Schagen verleent op kleinschalige 

basis deskundige zorg aan mensen in hun 

laatste levensfase in een sfeer van rust, 

warmte en privacy.  

Onze verpleegkundigen en vrijwilligers 

ontzorgen de gast en zijn naasten en bieden 

de gast een thuis om op een menswaardige en 

respectvolle wijze afscheid te nemen van het 

leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze gast behoudt zelf de regie in de 

wetenschap dat er 24/7 een beroep kan 

worden gedaan op de aanwezige 

verpleegkundigen en vrijwilligers. De 

verpleegkundige zorg is bij ons in handen van 

Woonzorggroep Samen. De medische 

verantwoordelijkheid ligt bij de eigen huisarts 

van onze gasten. Als de afstand naar Hospice 

Schagen te groot is, vragen wij een huisarts uit 

de omgeving de medische zorg over te nemen. 

Herinneren 

Tweemaal per jaar staan we stil bij de gasten 

die in Hospice Schagen zijn overleden. 

Vanwege Covid heeft de 

herinneringsbijeenkomst online plaats 

gevonden. Een samenvatting van de 

herinneringsbijeenkomst van september is via 

de website van Hospice Schagen terug te zien. 

Organisatie Hospice Schagen 2021 

Coördinator 

Annemieke Eveleens 

Bestuur 

Bettina de Leeuw den Bouter (voorzitter) 

Sander Tesselaar (penningmeester) 

Jos de Ruijter (bouw en ICT) 

Henk Hijink (Vrienden van) 

Simone Berkhout-Edcius (beleid) 

Lonneke Deutekom (communicatie 

Visie  

De gast staat centraal, met zijn/haar eigen 
levensloop, identiteit, levensbeschouwing en 

houdt de regie, ook in de allerlaatste levensfase’. 

Missie 

Deskundige zorg verlenen in de 
allerlaatste levensfase in een sfeer van 

rust, warmte en privacy’. 
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Vrijwilligers 

De vrijwilligers van Hospice Schagen leren elke 
dag! Blijven leren is dan ook één van onze 
thema’s. Het is belangrijk om kwaliteit van 
zorg aan onze gasten te kunnen waarborgen. 
Maar ook is het belangrijk om op de werkvloer 
als een geoliede machine te kunnen 
functioneren. Met elkaar en voor 
elkaar. Daarom hebben onze vrijwilligers de 
afgelopen periode (covid proof) verschillende 
trainingen en workshops gevolgd, Zoals de 
workshops ’overdragen’ en handmassage. En 
de tiltraining, de training werken vanuit de 
bedoeling en de introductietraining. Voor de 
medewerkers is een puzzelrit georganiseerd. 
Mede mogelijk gemaakt door een 
zorgmedewerker die haar zorgbonus aan de 
hospice heeft overgemaakt. 

 

Fondsenwerving 

De voor de exploitatie benodigde financiële 

middelen bestaan enerzijds uit een bijdrage 

van de overheid en anderzijds uit bijdragen 

van gasten, giften, schenkingen en 

opbrengsten uit sponsoractiviteiten.  

 

Dankzij donaties hebben we in de hospice een 

aantal nieuwe relaxfauteuils kunnen 

aanschaffen, zijn diverse stoelen opnieuw 

bekleed en zijn verschillende BHV 

benodigdheden aangeschaft. In de 

woonkeuken is een fotowand gemaakt en een 

warmhoudlade geïnstalleerd. Ook is de zesde 

kamer gerealiseerd. Verder is het terras bij 

appartement 5 en 6 vergroot, zijn de ramen in 

de ontvangstruimte vervangen door 

openstaande deuren. Op de 1e verdieping zijn 

Franse balkons geplaatst. Voor onze 

vrijwilligers zijn uniformjasjes en T-shirts 

aangeschaft. Tot slot hebben we twee 

gereviseerde Miele wasmachine kunnen 

aanschaffen.  

 

Elk jaar staat er een prachtige kerstboom te 

stralen in de voortuin. Dankzij gulle sponsors 

lukt dit elke keer weer. Ook dit jaar. De 2.500 

lichtjes konden worden aangeschaft dankzij de 

gulle gaven van onze buren rondom de 

hospice. 

Dankbaar zijn we voor al die fijne helpende 

handen, de mooie gebaren, gulle giften, 

bijzondere geschenken, hulp uit onverwachte 

hoek en lieve woorden via kaartjes, e-mails en 

sociale media. De vele onbekende donateurs 

en mensen die in welke vorm dan ook ons een 

warm HART toe hebben gedragen. Van het 

aanbieden bij de deur van een kerststuk tot 

het haken van troostdekens. Bedrijven en 

organisaties hebben onvermoeibaar voor ons 

klaar gestaan. Ook dit jaar.  

 

 

 
  



 

 
 
 
 
 

4 

FINANCIËN 2021 

Stichting 

Stichting Hospice Schagen is opgericht op 21 

april 2011 en heeft een statutaire zetel te 

Schagen. Het postadres is Johan 

Vermeerstraat 1, 1741 KK Schagen. De 

stichting is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 52689662 met 

vermelding RSIN 850553957. De stichting 

heeft de status van ANBI. 

 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er zijn één 

coördinator en twee schoonmakers in dienst 

bij de Stichting. Deze worden volgens de 

geldende Cao beloond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording 

De stichting streeft naar een financieel 

evenwichtige situatie en wil dit bereiken via 

het behalen van de vastgestelde bedbezetting 

en een kostenbewust beheer. Elk jaar wordt 

een exploitatiebegroting opgesteld. Na afloop 

van een begrotingsjaar wordt een financieel 

overzicht opgesteld. Het financieel overzicht 

wordt binnen, de door de overheid gestelde 

richtlijnen, door het bestuur vastgesteld. 

 

Analyse verschillen begroting en werkelijke 

cijfers 2021 

In 2021 is ruim € 43.000 meer aan giften en 

nalatenschappen ontvangen dan begroot. 

Daarnaast was de verwachting dat door 

COVID-19 geen evenementen konden 

plaatsvinden, hierdoor waren geen 

opbrengsten uit Diverse baten begroot. In 

2021 is echter ruim € 14.500 ontvangen uit de 

actie Groot Verzet Tegen Kanker (Mont 

Ventoux). 

De huisvestingskosten vielen hoger uit dan 

begroot als gevolg van kosten voor 

verbetering van de warmtepompinstallatie/ 

klimaatbeheersing en aanschaf van 

raamdecoratie. 

Dankzij de extra donaties in 2021 zijn, zoal 

eerder benoemd, diverse benodigdheden 

aangeschaft. Hierdoor zijn de inventariskosten 

hoger dan begroot. 

  

 Aantal  

Gemiddelde leeftijd bij opname 75 

Gemiddelde verblijfsduur  18 

Totaal aantal gasten: 82 

Aantal mannen 40 

Aantal vrouwen 42 

Opname vanuit huis 41 

Opname vanuit ziekenhuis 40 

Opname vanuit andere instelling 1 

Aantal opnames vanuit gemeente: 
Schagen 
Hollands Koon 
Overige gemeenten  

 
36 
16 
30 



   
 

   
 

  Werkelijk 
2021 

 Werkelijk 
2020 

 

 (in euro's)     

 ACTIVA     

      

 VASTE ACTIVA     

 Materiële vaste activa 180.679  112.792  

      

 VLOTTENDE ACTIVA     

 Vorderingen en overlopende activa     

 * Debiteuren 8.335  4.148  

 * Te ontvangen subsidies en donaties 3.350  10.000  

 * Overige vorderingen overlopende activa 4.699  4.935  

      

 Liquide middelen 281.755  228.471  

      

  € 478.818  € 360.346  

      

 PASSIVA     

      

 EIGEN VERMOGEN     

 Bestemmingsreserve aankoop pand 200.000  150.000  

 Bestemmingsreserve realisatie zesde kamer 77.099  50.000  

 Bestemmingsreserve (vervangings)investeringen 35.000    

 Overige reserves -34.431  -67.759  

  277.668  132.241  

 VOORZIENINGEN     

 Voorziening onderhoud 48.000  36.000  

      

 LANGLOPENDE SCHULDEN     

 Lening Diaconie Protestantse Gemeente Schagen 110.000  120.000  

 Overige leningen 25.500  34.000  

      

 KORLOPENDE SCHULDEN     

 * Crediteuren 1.223  18.487  

 * Te betalen loonheffing en premies sociale verzekeringen 1.987  1.907  

 * Reserveringen vakantiegeld en eindejaarsuitkering 3.940  3.711  

 * Vooruit ontvangen bedragen 10.500  14.000  

      

  € 478.818  € 360.346  

  

  



   
 

   
 

    Werkelijk     
2021 

Begroot  
                2021 

Werkelijk      
2020 

  

  (in euro's)         

            

  Baten         

            

  Bijdragen         

  * subsidie overheid/gemeente 230.761 229.900 206.388   

  * bijdrage gasten 61.900 68.500 67.778   

            

  Giften en nalatenschappen 117.197 73.900 93.488   

  Diverse baten 15.657 0 10.818   

            

    € 425.515 € 372.300 € 378.472   

      

  Lasten         

            

  Personeelskosten         

  * lonen en salarissen 72.083 72.000 69.181   

  * sociale lasten 10.846 11.000 11.086   

 * pensioenpremies 6.023 6.000 5.300  

            

 Afschrijvingen 15.615 16.000 14.630  

      

  Overige bedrijfskosten:         

 * overige personeelskosten 12.144 14.600 11.598  

  * huisvestingskosten 104.255 96.650 104.608   

  * inventariskosten 13.766 5.200 4.180   

 * verkoopkosten 5.178 7.000 6.481  

 * kantoorkosten 3.870 4.100 3.503  

  * verzorgingskosten 25.152 23.000 22.268   

  * algemene kosten 8.956 6.500 8.809   

            

  Rentelasten 3.567 3.150 3.333   

            

    € 281.455 € 265.200 € 264.977   

            

  Saldo € 144.060 € 107.100 € 113.495   

      

 Verdeling saldo     

      

 * Toevoeging aan bestemmingsreserve aankoop pand 50.000  50.000  

 * Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve    
   realisatie zesde kamer 
* Toevoeging aan bestemmingsreserve (vervangings)- 
   investeringen 

 
27.099 

 
35.000 

  
50.000 

 

 * Toevoeging aan overige reserves 31.961  13.495  

 Totaal 144.060  112.128  
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COMMUNICATIE 

Het afgelopen jaar kwam Hospice Schagen 

meerdere keren in de media. Van mooie 

sponsoracties tot vrijwilligers die in het 

zonnetje werden gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Hospice Schagen 

Johan Vermeerstraat 1 

1741 KK Schagen 

T 0224-274000 

www.hospiceschagen.nl 

info@hospiceschagen.nl 


