
  

 

 

Jaarverslag 2018 Stichting Hospice Westerkwartier Noordenveld Leek,  

sinds de opening juni 2017 bekend als Hospice Vredeborgh. 

Het Hospice in Leek heeft als werkgebied de gemeente Noordenveld en Westerkwartier en is in juni 

2017 in gebruik genomen. Per 1 september 2018 heeft er intern een reorganisatie plaats gevonden: 

de coördinator en de voorzitter van het bestuur hebben hun functie neergelegd, daarnaast werd het 

samenwerkingsverband met de Buurtzuster uit Roden beëindigd. Het bestuur heeft in die periode 

contact gezocht met Humanitas in Groningen. Zij hadden al ervaring met vrijwilligersondersteuning 

van twee hospices in Groningen en Hoogezand. 

Met behulp van Humanitas hebben we een interim-periode kunnen overbruggen. Begin oktober kon 

het hospice dan ook weer nieuwe gasten ontvangen. Per 1 december 2018 is er een nieuwe 

coördinator aangesteld. Deze is vanuit Humanitas gedetacheerd bij hospice Vredeborgh. Als nieuwe 

thuiszorgorganisatie is Beter Thuis Wonen Thuiszorg begin oktober gestart. Het totaal aantal gasten 

dat wij in het hospice hebben mogen ontvangen, was door de tijdelijke sluiting iets minder dan 

verwacht en komt voor 2018 uit op 21. 

De inkomsten van verblijf zijn daardoor ook minder dan was begroot. Voor de jaren daarna betekent 

het, dat de vergoeding vanuit het Ministerie van Volksgezondheid minder zal zijn dan begroot. Voor 

2019 ligt er dan ook de opgave om het tijdelijke tekort te gaan oplossen. Wellicht kan de in 2018 

opgerichte Stichting van Vrienden van Hospice Vredeborgh hier een rol in vervullen.  

Het bestuur is blij dat een aantal stichtingen en verenigingen in 2018 heeft bijgedragen aan de 

financiering van een enkele projecten. De gasten en hun familie geven aan dat men zeer tevreden is 

over de dienstverlening van onze vrijwilligers en de thuiszorgorganisatie. Deze tevredenheid blijkt ook 

uit het aantal giften. 

Zo kon er buitenzonwering voor de gastenkamers worden aangeschaft, zijn er airco’s in de 

gastenkamers geplaatst en is een overkapping in de tuin geplaatst. Kort voor de doorstart begin 

oktober zijn de gastenkamers en huiskamers opgefrist met een schilderbeurt. 

In het kader van NL Doet van het Oranjefonds kon met behulp van vrijwilligers de garage worden 

geschilderd. 

Door een vrijwilliger is er een aantal beelden gedoneerd voor in de tuin. 

Het pand waarin het hospice is ondergebracht is eigendom van Vredewold in Leek. Wij huren het 

pand van Vredewold. De verbouw en aanbouw van 3 gastenkamers is gefinancierd door het hospice 

zelf en is dus eigendom van het hospice. 

 

Leek, april 2019 

 

Samenstelling bestuur per 31-12-2018: 

Jan Schipper  voorzitter 

Eppie Bakker  bestuurslid bouw en beheer 

Martin Heideman secretaris 

Wim Nolden  penningmeester 

 



  

 

 

Financiën 2018: 

Ontvangsten:   
Eerder toegezegde subsidies verbouw en inrichting 57500 

Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, expl subsidie 20000 

Gift St Marun  4256 

Gift St Mont Ventoux   2000 

Gift ondersnemersvereniging leek  2295 

Gift Protestant Christelijke stichting  financiële ondersteuning 1000 

Gift st Latteringe  2000 

Giften particulieren   1810 

Verblijfsvergoedingen gasten  18668,15 

Bijdrage Ministerie van 1 gast 1e helft 2017 2996,56 

Overige     717,19 

      

Totale ontvangsten   113242,91 

 

Uitgaven    

Huur     16800,00 

Contributies, abonnementen en 
verzekeringen   2073,64 

Drukwerk     530,59 

Kosten vrijwilligers   3676,96 

Energiekosten   5141,82 

Advieskosten   27104,00 

Kosten coördinator   33748,96 

Kosten voeding   2320,09 

Algemene kosten   4433,63 

Kosten inventaris en aanpassingen gebouw 16789,59 

Stortingen in kas   1370,00 

Totale uitgaven   113989,28 

 

Toelichting uitgaven: 

Huur: 

Het hospice wordt gehuurd van stichting Vredewold in Leek voor een maandbedrag van € 1400,00 

Het Hospice heeft de verbouw en uitbreiding van het pand zelf bekostigd.  

 

Contributies abonnementen en verzekeringen: 

Het hospice is lid van de VPZW.  De kosten hiervan zijn  € 436,00 per jaar. 

Er is een bestuursaansprakelijkheid - en inboedelverzekering afgesloten bij Univé. 



  

 

 

Drukwerk: 

Kosten van briefpapier, enveloppen en aanpassing van teksten voor de website. 

 

Kosten vrijwilligers: 

Dit zijn kosten van bijeenkomsten voor vrijwilligers, reiskostenvergoedingen en een eindejaarsattentie. 

 

Energiekosten: 

Dit zijn de kosten van gas, water en elektra. 

 

Advies en begeleidingskosten: 

Deze kosten hebben nog betrekking op de verbouw in 2017. De kosten van subsidieverwerving en 

administratieve begeleiding zijn  pas betaalbaar gesteld als toegezegde subsidies werden ontvangen. 

Deze subsidies zijn allemaal in 2018 ontvangen. 

 

Kosten coördinatie: 

De coördinator van het hospice was om administratieve reden gedetacheerd bij de Buurtzuster in 

Roden. De coördinator heeft haar contract per 1-9-2018 opgezegd. Door het faillissement van de 

Buurtzuster is Roden is het vanaf 1-12-2018 het coördinatorschap ondergebracht bij Humanitas uit 

Groningen. 

 

Kosten voeding: 

Dit zijn de kosten van de dagelijkse boodschappen t.b.v. de gasten.  

 

Algemene kosten: 

Dit de kosten voor telefoon, gemeentelijke belastingen, tv en onderhoud. 

 

Inventaris en verbeteringen: 

Openstaande nota’s van 2017     € 5203,00 

Zonwering gastenkamers     € 7000,00 

Overkapping in de tuin      € 2295,00 

Aanpassing van de tuin      € 1291.59 

 



  

 

 

Stortingen in kas: 

Dit zijn de bankopnames t.b.v. de kas 

 

Bank en kassaldi: 

Rabobank saldo per 31-1-2017        16.450,94 

Ontvangsten 2018      113.242,90 

Uitgaven 2018       113.989,28 

Eindsaldo 31-12-2018        15.704,56 

 

Kassaldo 31-12-2017              138,25 

Opname bank            1.370,00 

Kasuitgaven            1.395,44 

Eindsaldo 31-12-2018              112,81 

 

Wij vertrouwen erop hiermede inzicht te hebben gegeven in de financiën van Hospice Vredeborgh, 

Leek, 10 april 2019 

 

Jan Schipper  – voorzitter 

Wim Nolden  – penningmeester 

Martin Heideman  – secretaris 

Eppie Bakker – beheer en bouw 


