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VOORWOORD 

Met dit jaarverslag geven we u graag een inkijk 

in de ontwikkelingen en resultaten van Hospice 

Schagen in 2019. Wij kijken terug op een mooi 

en bijzonder jaar, mede dankzij de inzet van al 

onze vrijwilligers en medewerkers. Dankzij hun 

betrokkenheid en tomeloze energie is Hospice 

Schagen een fijne plek voor onze gasten en hun 

naasten. We zijn blij met de vele hulp en een 

groot aantal acties.  

We bedanken Germa Jongejan, coördinator en 

Niels Groeneweg, voorzitter voor inzet de afge-

lopen jaren. 

 

Ontwikkelingen 2019 

Hospice Schagen heeft in dit jaar haar 1e lus-

trum gevierd. Dit lustrum is gevierd met de uit-

gave van een boek van, voor en door ons alle-

maal geschreven en samengesteld.  

Terugkijkend op het jaar 2019 heerst er een 

trots gevoel. Hospice Schagen heeft met een 

bevlogen team medewerkers en vrijwilligers 

haar diensten verleend aan 74 gasten en hun 

familie. De vele complimenten en donaties zijn 

dankbaar ontvangen en de sponsoractiviteiten 

hebben positief bijgedragen aan de verdere 

ontwikkeling van Hospice Schagen.   

 

Halverwege 2019 hebben een aantal verande-

ringen plaatsgevonden. Van twee coördinato-

ren zijn we naar één coördinator gegaan. Ook 

hebben we afscheid genomen van onze voor-

zitter. 

 

 

 

Vooruitkijken 

Hospice Schagen is er klaar voor. Klaar voor een 

nieuw jaar vol nieuwe kansen, maar zeker ook 

nieuwe uitdagingen.  

Financieel redden we het niet zonder sponso-

ring en donaties. En dankzij onze fantastische 

groep vrijwilligers kunnen onze gasten sterven 

zoals zij wensen. Wij koesteren deze vrijwil-

ligers en zij koesteren onze gasten. Zo hoort 

het.  

Ook staan er weer een groot aantal acties op 

de agenda: wandelen, fitnessen, lezen, koken, 

teveel om op te noemen. Alles met plezier en 

voor het goede doel. Wij kijken uit naar een 

jaar met weer vele bijzondere momenten, met 

de lach en de traan en het altijd aanwezige ge-

voel van verbondenheid. De verbondenheid 

van eenieder die Hospice Schagen binnenstapt 

en weer verlaat.  
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Het bestuur van Hospice Schagen  

 

Organisatie Hospice Schagen 2019 

Coördinatoren 

Annemieke Eveleens 

Germa Jongejan tot juli 

 

Bestuur 

Niels Groeneweg (voorzitter, tot augustus) 

Bettina de Leeuw den Bouter( voorzitter & secretaris) 

Sander Tesselaar (penningmeester) 

Jos de Ruijter (bouw en ICT) 

Henk Hijink (Vrienden van) 

Simone Berkhout-Edcius (beleid) 

Lonneke Deutekom (communicatie)
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HOSPICE SCHAGEN 

Voor wie? 

Iedereen heeft recht op een 

respectvol, waardig afscheid 

van het leven. Ongeacht reli-

gie, 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 Scha-

gen, 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.  

 

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. 
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HET JAAR 2019 IN WOORD EN BEELD 

Om in de toekomst een gezonde organisatie te 

blijven, is na uitgebreid onderzoek gekozen 

voor een andere coördinatiestructuur. Medio 

2019 is Hospice Schagen verdergegaan met één 

coördinator, met een gewijzigde functiebe-

schrijving. De functie van de tweede coördina-

tor is hierdoor komen te vervallen en aange-

zien wij geen passend alternatief kunnen bie-

den, heeft de tweede coördinator ons verlaten. 

Meer dan vijf jaar heeft zij zich ten volle ingezet 

voor Hospice Schagen. Als drijvende kracht, als 

‘gezicht van de zaak’, belangrijk aanspreekpunt 

en altijd met plezier en glimlach. Daar zijn wij 

haar ongelooflijk dankbaar voor.  Ook heeft 

Hospice Schagen een nieuwe voorzitter gekre-

gen. 

 

Lustrum  

In september hebben wij ons eerste lustrum 

gevierd. Dit lustrum is gevierd met de uitgave 

van een boek van, voor en door ons allemaal 

geschreven en samengesteld. Ter ere van dit 

lustrum is ook een feestavond voor al onze vrij-

willigers en verpleegkundigen georganiseerd 

door de Heeren van Scaghen. 

 

Zorg & vrijwilligersbeleid 

Voor alle medewerkers binnen Hospice Scha-

gen is een gedragscode ontwikkeld en wordt 

een VOG aangevraagd. De verpleegkundige 

zorg wordt geleverd door Woonzorggroep Sa-

men.  

Ook in 2019 hebben we nieuwe vrijwilligers 

verwelkomd en geschoold en hebben alle vrij-

willigers zich extra kunnen scholen.  

 

 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 opbreng-

sten uit sponsoractiviteiten. In 2019 hebben 

we door het bedwingen van de Mont Ventoux 

door Martijn Berkhout en zijn team een heel 

mooi bedrag ontvangen, 'De Vrienden van' 

trakteerden ons op een succesvolle filmavond, 

het jubileumboek werd gelanceerd en Stich-

ting Roparun zorgde ervoor dat ook wij nu in 

het bezit zijn van een koppelbed. We kregen, 

dankzij een wervelende facebook-actie, 

nieuwe terraszitjes voor onze appartementen. 

Ook het terras aan de voorkant is nu echt he-

lemaal compleet. 
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FINANCIËN 2019 

Stichting 

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 2019 

 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er zijn 

twee coördinatoren (vanaf juli één) 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 via het be-

halen van de vastgestelde bedbezetting en een 

kostenbewust beheer. Elk jaar wordt een ex-

ploitatiebegroting opgesteld. Na afloop van 

een begrotingsjaar wordt een financieel over-

zicht opgesteld. Het financieel overzicht wordt 

binnen, de door de overheid gestelde richtlij-

nen, door het bestuur vastgesteld. 

 

  

Item Aantal 
Gemiddelde leeftijd bij opname 74 jaar 
Gemiddelde verblijfsduur  20 dagen 
Totaal aantal gasten: 74 
* Aantal mannen 35 
* Aantal vrouwen 38 
Opname vanuit huis 35 
Opname vanuit ziekenhuis 33 
Opname vanuit andere instelling 5 
Aantal opnames vanuit gemeente:  
* Schagen 61 
* Hollands Kroon 13 
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Balans per 31 december 

  Werkelijk 
2019 

 Werkelijk 
2018 

 

 (in euro's)     

 ACTIVA     

      

 VASTE ACTIVA     

 Materiële vaste activa 121.262  125.897  

      

 VLOTTENDE ACTIVA     

 Vorderingen en overlopende activa     

 * Debiteuren 17.145  13.770  

 * Teruggaaf energiebelasting 1.978  0  

 * Vooruitbetaalde bedragen 4.399  40  

      

 Liquide middelen 45.449  29.432  

      

  € 190.233  € 169.139  

      

 PASSIVA     

      

 EIGEN VERMOGEN     

 Bestemmingsreserve aankoop pand 100.000  50.000  

 Overige reserves -79.887  -46.914  

  20.113  3.086  

 VOORZIENINGEN     

 Voorziening onderhoud 24.000  12.000  

      

 LANGLOPENDE SCHULDEN     

 Lening Diaconie Protestantse Gemeente Schagen 120.000  130.000  

      

 KORLOPENDE SCHULDEN     

 * Aflossingsverplichting langlopende schulden 10.000  10.000  

 * Crediteuren 5.278  4.001  

 * Te betalen loonheffing en premies sociale verzekeringen 1.811  2.660  

 * Te betalen pensioenpremies 40  9  

 * Reserveringen vakantiegeld en eindejaarsuitkering 3.247  5.383  

 * Reservering vakantiedagen 4.504  0  

 * Vooruitontvangen bedragen 240  0  

 * Vooruitgefactureerde bedragen 1.000  2.000  

      

  € 190.233  € 169.139  
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Staat van baten en lasten 

    Werkelijk     
2019 

Begroot  
                2019 

Werkelijk      
2018 

  

  (in euro's)         

            

  Baten         

            

  Bijdragen         

  * subsidie overheid/gemeente 187.047 187.000 163.432   

  * bijdrage gasten 68.455 65.000 64.950   

            

  Giften 57.337 50.000 70.370   

  Rentebaten 0,00 0,00 0,00   

  Diverse baten 21.291 15.000 13.615   

            

    € 334.130 € 317.000 € 312.367   

      

  Lasten         

            

  Personeelskosten         

  * lonen en salarissen 116.924 99.000 98.603   

  * sociale lasten 17.054 16.000 15.561   

 * pensioenpremies 7.563 8.000 8.097  

  * overige personeelskosten 11.196 13.000 9.504   

            

 Afschrijvingen 14.290 14.000 1.002  

      

  Overige bedrijfskosten:         

  * huisvestingskosten 95.457 101.000 96.245   

  * inventariskosten 4.834 3.000 3.529   

 * kantoorkosten 3.793 3.500 2.116  

 * verkoopkosten 14.143 7.000 6.021  

  * verzorgingskosten 22.635 22.000 24.533   

  * algemene kosten 5.792 4.000 3.728   

            

  Rentelasten 3.422 3.500 4.403   

            

    € 317.103 € 294.000 € 273.342   

            

  Saldo € 17.027 € 23.000 € 39.025   

      

 Verdeling saldo     

      

 Toevoeging aan reserve aankoop pand 50.000 50.000 50.000  

 Toevoeging aan overige reserves -32.973 -27.000 -10.975  

 Totaal 17.027 23.000 39.025  
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COMMUNICATIE 

Het is belangrijk dat mensen weten van het be-

staan van Hospice Schagen en wat Hospice 

Schagen te bieden heeft. De naamsbekendheid 

van Hospice Schagen is groot. In de afgelopen 

jaren verbleven er honderden gasten in Hos-

pice Schagen. Hun naasten, vrienden en beken-

den hebben van zeer nabij kunnen meemaken 

wat Hospice Schagen is. Mensen, die op hun 

beurt vaak hun ervaringen ook weer doorver-

tellen. 

 

Media 

Onze website wordt regelmatig aangepast 

door een van onze vrijwilligers. Daarnaast wor-

den regelmatig nieuwe foto’s gemaakt en ge-

plaatst op social media. Ook de impressiefilm 

geeft mooi weer welke sfeer Hospice Schagen 

heeft.  

Waar mogelijk en wanneer daar aanleiding toe 

is, benadert Hospice Schagen de pers, bijvoor-

beeld bij het overhandigen van bijzondere gif-

ten en bij speciale sponsoractiviteiten.  
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  Hospice Schagen 

Johan Vermeerstraat 1 

1741 KK Schagen 

T 0224-274000 

www.hospiceschagen.nl 

info@hospiceschagen.nl 


