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VOORWOORD 

Met dit jaarverslag geven we u graag een in-

kijk in de ontwikkelingen en resultaten van 

Hospice Schagen in 2020. Dankzij de inzet van 

onze vrijwilligers en medewerkers kijken we 

terug op een mooi jaar. Hoewel de zorg in 

heel Nederland door COVID-19 onder druk 

stond, is ons hospice vrij van COVID-19 geble-

ven. We zijn hier heel blij mee. Ook zijn we blij 

met de giften, klein en groot, in geld en in na-

tura, die wij dit jaar hebben ontvangen.   

 

Ontwikkelingen 2020 

Opvallend in 2020 is dat Hospice Schagen min-

der gasten heeft opgenomen dan in voor-

gaande jaren. Mogelijke verklaringen hiervoor 

zijn dat gasten langer verblijven in de Hospice, 

gemiddeld 24 dagen, variërend van één dag 

tot vier maanden, maar ook dat Hospice Scha-

gen alleen gasten met een negatieve COVID-

19 test heeft opgenomen. Ook de verwijzing 

vanuit de ziekenhuizen is lager dan voorheen, 

dit wordt mede veroorzaakt doordat het 

Noordwest Ziekenhuis een palliatieve unit 

voor terminale positieve patiënten heeft gere-

aliseerd. Dit jaar zijn er ook meer gasten van 

buiten Schagen en Hollands Kroon opgeno-

men, bijvoorbeeld uit Den Helder en Medem-

blik. Ook Hospice Schagen heeft, conform de 

richtlijnen van het RIVM, een aantal maatrege-

len genomen. Bezoekers zijn welkom, maar 

gaan via de tuindeuren de appartementen bin-

nen. En zowel bezoekers als medewerkers dra-

gen een mondkapje. 

Ook voor Hospice Schagen was het afgelopen 

jaar een bijzonder jaar. De ontwikkelingen 

rondom COVID-19 maakten dat ook onze vrij-

willigers en verpleegkundigen alle zeilen bij 

moesten zetten. Flexibiliteit is wat we nodig 

hadden. Flexibiliteit is wat we kregen! En hoe.  

Onze gasten konden blijven komen en ook 

hun naasten waren welkom. Hospice Schagen 

kon het ’bijna-thuis-huis’ zijn en blijven. Ge-

woon zoals het de afgelopen vijf jaar is ge-

weest. Al was het natuurlijk niet gewoon...  

 

Dankbaar zijn we voor al die fijne helpende 

handen, de mooie gebaren, gulle giften, bij-

zondere geschenken, hulp uit onverwachte 

hoeken en lieve woorden via kaartjes, e-mails 

en op de sociale media. 

 

Vooruitkijken 

De verwachting is dat ook 2021 in het teken 

staat van COVID-19. De maatregelen die Hos-

pice Schagen heeft genomen om besmetting 

te voorkomen blijven van kracht. In de afgelo-

pen jaren hebben we regelmatig gasten moe-

ten teleurstellen omdat er geen plek was in de 

Hospice. Daarom gaan we komend jaar aan de 

slag om een zesde kamer te realiseren. Deze 

spoedkamer is bedoeld voor opname van 

gasten met een zeer korte levensverwachting 

(2 à 3 dagen). Op deze wijze verwachten wij 

beter te kunnen voldoen aan de vraag met 

betrekking tot een spoedopname en er 

minder aanvragen geweigerd worden.  
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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 ster-

ven. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Er is dan 

de optie te kiezen voor een hospice, zoals Hos-

pice Schagen, waar 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 ba-

sis deskundige zorg aan mensen in hun laatste 

levensfase in een sfeer van rust, warmte en 

privacy. Onze verpleegkundigen en vrijwil-

ligers ontzorgen de gast en zijn naasten en 

bieden de gast een thuis om op een mens-

waardige en respectvolle wijze afscheid te ne-

men van het leven. 

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 

nodig heeft. 

Organisatie Hospice Schagen 2020 

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 

Missie 

Deskundige zorg verlenen in de allerlaatste 

levensfase in een sfeer van rust, warmte en 

privacy’. 

Visie  

De gast staat centraal, met zijn/haar eigen 

levensloop, identiteit, levensbeschouwing en 

houdt de regie, ook in de allerlaatste levens-

fase’. 
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Zorg & vrijwilligersbeleid 

Dit jaar hebben we als bestuur onze  

vrijwilligers op een bijzondere manier in het 

zonnetje gezet. Het hele jaar door zetten zij 

zich voor gemiddeld twee diensten per week 

volledig vrijwillig in en begeleiden zij onze 

 gasten en familie in het laatste stukje van het  

leven. 

Omdat een bijeenkomst vanwege COVID-19 

niet mogelijk was, zijn een aantal  

bestuursleden samen met de coördinator met 

een ledbus de vrijwilligers langs gegaan. De 

ledbus was getooid met een filmpje waarop 

Gerard Joling onze vrijwilligers persoonlijk  

toesprak en een PowerPoint met foto’s van 

alle vrijwilligers.  

 

Voor alle medewerkers binnen Hospice Scha-

gen is een gedragscode ontwikkeld en wordt 

een VOG aangevraagd. De verpleegkundige 

zorg wordt geleverd door Woonzorggroep 

 Samen. 

 

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 2020 zijn door 

COVID-19 minder sponsoractiviteiten georga-

niseerd. Maar we hebben wel giften, in geld 

en natura, ontvangen. De terrassen bij de ka-

mers zijn vergroot en de tuin is flink aange-

pakt. Ook de fietsenstalling is in 2020 gereali-

seerd. Dankbaar zijn we voor al die fijne hel-

pende handen, de mooie gebaren, gulle gif-

ten, bijzondere geschenken, hulp uit onver-

wachte hoeken en lieve woorden via kaartjes, 

e-mails en op de sociale media. 

 

 

 

 

FINANCIËN 2020 

Stichting 

Stichting Hospice Schagen is opgericht op 21 

april 2011 en heeft een statutaire zetel te 

Schagen. Het postadres is Johan Vermeer-

straat 1, 1741 KK Schagen. De stichting is inge-

schreven bij de Kamer van Koophandel  

onder nummer 52689662 met vermelding 

RSIN 850553957. De stichting heeft de status 

van ANBI. 

 

 Aantal  
Gemiddelde leeftijd bij opname 80 jaar 
Gemiddelde verblijfsduur  24 dagen 
Totaal aantal gasten: 58 
* Aantal mannen 25 
* Aantal vrouwen 33 
Opname vanuit huis 34 
Opname vanuit ziekenhuis 16 
Opname vanuit andere instelling 8 
Aantal opnames vanuit gemeente: 
Schagen 
Hollands Koon 
Overige gemeenten  

 
30 

7 
23 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er zijn één 

coördinator en twee schoonmakers in dienst 

bij de Stichting. Deze worden volgens de gel-

dende 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 

exploitatiebegroting opgesteld. Na afloop van 

een begrotingsjaar wordt een financieel over-

zicht opgesteld. Het financieel overzicht wordt 

binnen, de door de overheid gestelde 

 richtlijnen, door het bestuur vastgesteld. 
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COMMUNICATIE 

Het is belangrijk dat mensen weten van het 

bestaan van Hospice Schagen en wat Hospice 

Schagen te bieden heeft. De  

naamsbekendheid van Hospice Schagen is 

groot. In de afgelopen jaren verbleven er hon-

derden gasten in Hospice Schagen. Hun 

 naasten, vrienden en bekenden hebben van 

zeer nabij kunnen meemaken wat Hospice 

Schagen is. Mensen, die op hun beurt vaak 

hun ervaringen ook weer doorvertellen. 

 

Media 

Onze website wordt regelmatig aangepast 

door een van onze vrijwilligers. Daarnaast 

worden regelmatig nieuwe foto’s gemaakt en 

geplaatst op social media. Ook de  

impressie-film geeft mooi weer welke sfeer 

Hospice Schagen heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hospice Schagen 

Johan Vermeerstraat 1 

1741 KK Schagen 

T 0224-274000 

www.hospiceschagen.nl 

info@hospiceschagen.nl 


