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VOORWOORD 

Van wens naar idee 

De nieuwbouwlocatie van Hospice Schagen aan 

de Johan Vermeerstraat is een feit. En wat zijn 

we trots! Dankzij groots werk en warme steun 

van veel bedrijven, particulieren en medewer-

kers kon Hospice Schagen in 2017 de deuren 

openen op de nieuwbouwlocatie. Heel veel 

dank hiervoor. Jarenlang zijn we bezig geweest 

om dit te realiseren.  

 
 

Het idee voor een hospice in Schagen ontstond 

in 2010. We wilden een ‘bijna-thuis’ plek cre-

eren met alle aandacht voor de terminale 

mens. In Schagen bestond dit nog niet. Inten-

sieve jaren van besprekingen, fondsenwerving 

en inzamelingsacties volgden. De PIUS-stich-

ting stond garant voor de grondaankoop en de 

nieuwbouw van Hospice Schagen. Maarten 

Overtoom van GeO architecten maakte een 

prachtig ontwerp voor het pand aan de Johan 

Vermeerstraat. 

Start in De Bron 

Het traject van de bouw aan de Johan Vermeer-

straat nam afgelopen jaren veel tijd in beslag. 

Tegelijkertijd groeide de maatschappelijke be-

hoefte aan een voorziening voor waardig over-

lijden in Schagen. Hospice Schagen en Woon-

zorggroep Samen besloten de nieuwbouw niet 

af te wachten. De handen werden ineengesla-

gen en in september 2014 trok Hospice Scha-

gen tijdelijk in bij zorgcentrum De Bron (onder-

deel van Woonzorggroep Samen). Hospice 

Schagen kon van start en bijna drie jaar lang 

draaide Hospice Schagen naar tevredenheid op 

de tijdelijke locatie aan de Kogerlaan. 

 

Eigen onderkomen 

Op 15 juli 2017 kon Hospice Schagen de deuren 

openen van haar eigen onderkomen. Een 

prachtig nieuw gebouw voorzien van alle 

(duurzame) voorzieningen om het verblijf van 

onze gasten zo prettig moge-

lijk te maken. Bijna zoals 

thuis. Een huis waar mensen 

in alle rust en waardigheid 

hun laatste levensfase kun-

nen afsluiten. Een huis waar 

onze medewerkers afgelopen 

jaar met veel plezier en trots 

onze gasten verzorgden en 

ondersteunden.  
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Ontwikkeling 

Hospice Schagen heeft de afgelopen drie jaar 

een sterke positie verworven in de palliatieve 

zorg in de regio en heeft bij de inwoners van 

Schagen en omstreken een goede naam en veel 

vertrouwen opgebouwd, waardoor dooront-

wikkeling en nieuwe initiatieven een goede 

kans van slagen hebben.  

 

We kijken uit naar de mogelijkheden in 2018. 

Hiervoor gaan we onder andere een nieuw 

meerjarenbeleidsplan ontwikkelen en inzetten.  

 

Het bestuur van Hospice Schagen 

 

 

Organisatie Hospice Schagen 

Coördinatoren 

• Annemieke Eveleens 

• Germa Jongejan  

 

Bestuur 

• Arend Sijpestein (voorzitter) 

• Bettina de Leeuw den Bouter (secretaris) 

• Ruud Wiedijk (penningmeester) 

• Wouter Jaarsma   

• Jos de Ruijter  

• Henk Hijink  

• Simone Berkhout-Edcius  

• Niels Groeneweg
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HOSPICE SCHAGEN 

Voor wie? 

Iedereen heeft recht op een respectvol, waar-

dig afscheid van het leven. Ongeacht religie, 

politieke overtuiging of maatschappelijke sta-

tus 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 op-

tie te kiezen voor een hospice, zoals Hospice 

Schagen, waar elke dag en nacht, de hele week 

adequate zorg en ondersteuning is in een sfeer 

van rust, warmte en privacy. In Hospice Scha-

gen heeft ieder mens de regie over de invulling 

van zijn of haar verblijf.  

 

Missie  

 

‘Deskundige zorg verlenen in de allerlaatste le-

vensfase in een sfeer van rust, warmte en pri-

vacy’. 

 

Hospice Schagen verleent op kleinschalige ba-

sis deskundige zorg aan mensen in hun laatste 

levensfase in een sfeer van rust, warmte en pri-

vacy. Onze verpleegkundigen en vrijwilligers 

ontzorgen de gast en zijn naasten en bieden de 

gast een thuis om op een menswaardige en res-

pectvolle wijze afscheid te nemen van het le-

ven. 

 

 

 
 

Visie  

 

‘De gast staat centraal, met zijn/haar eigen le-

vensloop, identiteit, levensbeschouwing en 

houdt de regie, ook in de allerlaatste levens-

fase’. 

 

Onze gast behoudt zelf de regie in de weten-

schap dat er 24/7 een beroep kan worden ge-

daan op de aanwezige verpleegkundigen en 

vrijwilligers. Om de mantelzorger te ontlasten 

is het mogelijk om echtparen op te nemen 

wanneer de partner van onze gast ook zorg no-

dig heeft. 

 

 



 

 
 
 
 
 

5 

SPEERPUNTEN 2017 

In 2017 lag binnen Hospice Schagen een grote 

nadruk op: nieuwe huisvesting, zorg & vrijwil-

ligersbeleid en fondsenwerving. 

 

Huisvesting 

In juni dit jaar is de nieuwbouw aan de Johan 

Vermeerstraat opgeleverd; ontworpen door 

GeO architecten en gebouwd door De Geus 

Bouw. Er zijn vijf tweekamerappartementen 

met eigen badkamer. Alle appartementen zijn 

op de begane grond en zijn zo compleet moge-

lijk ingericht. Voor familieleden bestaat de mo-

gelijkheid om op de kamer van de gast te over-

nachten.  

 

Zorg en vrijwilligersbeleid 

Kernwaarden voor alle medewerkers binnen 

Hospice Schagen zijn: gericht op de gast, sa-

menwerking en initiatiefrijk. Voor alle mede-

werkers binnen Hospice Schagen is een ge-

dragscode ontwikkeld. De verpleegkundige 

zorg wordt geleverd door Woonzorggroep Sa-

men en voldoet aan de fingerende kwaliteits-

normen binnen de palliatieve zorg. Voor de in-

houd van deze zorg is een programma van ei-

sen opgesteld, welke is goedgekeurd door het 

bestuur. Voor de vrijwilligers is een beleid be-

schreven volgens de VPTZ normen, aangepast 

aan de visie en missie van het Hospice Schagen. 

Ook dit jaar is een nieuwe groep vrijwilligers 

geschoold, hebben we nieuwe vrijwilligers ver-

welkomd en hebben alle vrijwilligers zich extra 

kunnen scholen.  

 

Fondsenwerving 

Bouw 

De bouw van Hospice Schagen aan de Johan 

Vermeerstraat 1 te Schagen is gefinancierd 

door de Pius Stichting, een geldlening van de 

bank, geldleningen van particulieren en stich-

tingen en subsidies en schenkingen van over-

heid, bedrijven en particulieren. 

 

Exploitatie 

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 (zoals: de sponsorloop in 

Egmond aan Zee, Amaryllisactie van Rotary 

Schagen en Amuseronde van De Heeren van 

Scaghen). 
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FINANCIËN 2017 

Stichting 

De stichting Hospice Schagen is opgericht op 21 

april 2011 en heeft een statutaire zetel te Scha-

gen. 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. 

 

Kerncijfers 2017 

 
 

Beloningsbeleid 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er zijn 

twee coördinatoren en twee schoonmakers in 

dienst bij de Stichting. Deze worden volgens de 

geldende CAO beloond. 

 

Financiële verantwoording 

De stichting streeft naar een financieel even-

wichtige situatie en wil dit bereiken middels 

het behalen van de vastgestelde bedbezetting 

en een kostenbewust beheer. Elk jaar wordt 

een exploitatiebegroting opgesteld. De begro-

ting wordt elk jaar uiterlijk in december vooraf-

gaande aan het begrotingsjaar door het be-

stuur vastgesteld. Na afloop van een begro-

tingsjaar wordt een financieel overzicht opge-

steld. Het financieel overzicht wordt binnen, de 

door de overheid gestelde richtlijnen, door het 

bestuur vastgesteld. 

 

 

Item Aantal 
Gemiddelde leeftijd bij opname 78 jaar 
Gemiddelde verblijfsduur  18 dagen 
Totaal aantal gasten 78 
Aantal mannen 33 
Aantal vrouwen 45 
Opname vanuit huis 30 
Opname vanuit ziekenhuis 40 
Opname vanuit andere instelling 8 
Aantal opnames vanuit gemeente:  
* Schagen 32 
* Hollands Kroon 19 
* Divers 27 
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Balans per 31 december 

  Werkelijk 
2017 

 Werkelijk 
2016 

 

 (in euro's)     
      
 ACTIVA     
      
 Materiële vaste activa 116.956,66  0,00  
      
 Nog te ontvangen bedragen:     
 * nog te ontvangen bedragen overheid 0,00  0,00  
 * nog te ontvangen bedragen overig 62.013,92  3.905,00  
 * vooruitbetaalde bedragen 34,10  0,00  
      
 Liquide middelen:     
 * kas 49,75  86,65  
 * bank I 12.282,09  105.115,22  
 * bank II 1.348,00  1.783,48  
 * bank III 547,45  0,00  
      
  € 193.231,97  € 110.890,35  
      
 PASSIVA     
      
 Kapitaal -35.938,56  -66.832,54  
      
 Voorziening onderhoud 0,00  0,00  
      
 Langlopende leningen:     
 * Diaconie Prot. Gemeente Schagen 150.000,00  100.000,00  
 * Rabobank Kop van Noord-Holland 46.664,00  0,00  
      
 Nog te betalen bedragen:     
 * te betalen netto salarissen 0,00  0,00  
 * te betalen loonheffing 2.494,00  5.807,00  
 * te betalen pensioenpremie 0,00  0,00  
 * te betalen rechten 4.234,13  3.345,99  
 * nog te betalen bedragen 24.762,62  1.173,82  
 * vooruit ontvangen bedragen 1.015,78  67.396,08  
      
  € 193.231,97  € 110.890,35  
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Staat van baten en lasten over 

    Werkelijk     
2017 

Begroot  
                2017 

Werkelijk      
2016 

  

  (in euro's)         
            
  Baten         
            
  Bijdragen:         
  * bijdrage overheid 135.356,92 135.500,00 88.961,99   
  * bijdrage gasten 45.665,00 52.500,00 48.055,00   
            
  Giften 62.656,10 30.000,00 31.252,38   
  Rentebaten 0,00 0,00 0,00   
  Diverse baten 14.606,66 10.000,00 7.933,63   
            
    € 258.284,68 € 228.000,00 € 176.203,00   
      
  Lasten         
            
  Projectkosten 3.988,11 0,00 707,87   
            
  Personeelskosten:           
  * salariskosten 109.913,93 105.500,00 102.932,37   
  * sociale lasten en pensioenpremie 0,00 0,00 0,00   
  * opleidingskosten 3.529,38 5.000,00 2.468,06   
  * overige personeelskosten 9.044,41 8.000,00 7.692,19   
            
  Overige kosten:         
  * huisvestingskosten 67.840,35 70.250,00 45.415,80   
  * verzorgingskosten 17.615,68 18.000,00 16.057,60   
  * algemene kosten 9.041,58 7.000,00 6.976,03   
  * afschrijvingen 0,00 0,00 0,00   
            
  Rentelasten 6.417,26 7.500,00 2.251,64   
            
    € 227.390,70 € 221.250,00 € 184.501,56   
            
  Saldo € 30.893,98 € 6.750,00 € -8.298,56   
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COMMUNICATIE 

Het is belangrijk dat mensen weten van het be-

staan van Hospice Schagen en wat de hospice 

hen te bieden heeft. De naamsbekendheid van 

Hospice Schagen is groot. In de afgelopen jaren 

verbleven er honderden gasten in Hospice 

Schagen. Hun naasten, vrienden en bekenden 

hebben van zeer na-

bij kunnen meema-

ken wat Hospice 

Schagen is en wat het 

‘te bieden heeft’. 

Mensen, die op hun 

beurt vaak hun erva-

ringen ook weer doorvertellen. 

 

 

 

Media 

Onze website is dit jaar volledig vernieuwd 

door Tada! en Ziber en wordt regelmatig ge-

raadpleegd, veelal door de naasten van toe-

komstige gasten. Onze communicatiehuisstijl is 

door Bredewold & Buczynski Art & Design ont-

wikkeld. Wij zijn er bijzonder blij mee. Ook de 

Facebook en LinkedIn pagina van 

Hospice Schagen worden goed be-

keken en onze ondersteunende in-

formatie wordt veel gebruikt. 

 

Waar mogelijk en wanneer daar 

aanleiding toe is, benadert Hospice 

Schagen de pers, bijvoorbeeld bij het overhan-

digen van bijzondere giften en bij speciale 

sponsoractiviteiten. Onze eenmalige magazine 

werd met een oplage van 35.000 stuks aan huis 

verspreid in de regio Schagen/Hollands Kroon 

net voor de opening van de nieuwbouwlocatie. 

Op deze wijze maakte het grote publiek kennis 

met Hospice Schagen, haar werkzaamheden, 

professionals, sponsoren, 

de nieuwbouw en niet te 

vergeten, haar gasten. Het 

is een bijzondere bewaar-

editie geworden, die ook di-

gitaal op onze website be-

schikbaar is. 
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Hospice Schagen 

Johan Vermeerstraat 1 

1741 KK Schagen 

T 0224 274000 

www.hospiceschagen.nl 

info@hospiceschagen.nl 


