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Het jaar 2014 is een jaar van renovatie en wederopbouw geweest. Het gebouw aan de Duymar van Twistweg 

begint na 10 jaar op sommige plekken slijtage te vertonen en dat betekent dat er samen met de verhuurder 

Woonconcept zo langzamerhand zaken vervangen moeten worden. De patio was aan renovatie toe, de tuin-

meubelen moesten worden vervangen, het schilderwerk diende aangepakt te worden en de tuin is nu in goede 

handen van tuinvrijwilligers. In plaats van zorg leek het wel of er eerder veel poetswerk aan de orde was.

Echter de niet aflatende zorg van de vrijwilligers is niet aan slijtage onderhevig. Ook dit jaar is er weer met

inzet voor de gasten gezorgd.

Het is van belang dat het  Willem de Boer Huis een baken vormt in de palliatieve zorg en een duurzame plek 

in de Hoogeveense samenleving houdt. Een plek die versterkt moet worden en dat kan mede door misverstanden 

over de hospice weg te nemen. Door coördinatoren en vrijwilligers, waaronder het bestuur, wordt er veel tijd 

en aandacht besteed aan voorlichting.  De lancering komend jaar van een vernieuwde website voor de hospice 

is ook een voorbeeld daarvan.

Vrijwilligers zetten zich op diverse wijze in voor de hospice. Zo ook de in 2014 vertrokken bestuursleden 

Truus Boersma en Ber ter Stege. Als respectievelijk secretaris en bestuurslid faciliteit hebben zij zich vele jaren 

ingezet voor de hospice. Op hun eigen wijze hebben zij hun taak in het bestuur van de stichting vervuld en daar

zijn we  ze zeer dankbaar voor. Uit het oog maar zeker niet uit ons hart. De functies zijn inmiddels vervuld door 

Diana Nieuwold en Henk Faber.

Het bestuur heeft in het jaar 2014 vijf keer  vergaderd  en heeft in diverse structuren overleg gehad met de

VTZD, de coördinatoren en diverse stuurgroepen. Ook werd op 10 juni 2014 de herdenkingsbijeenkomst 

voor de overleden gasten door een afvaardiging van het bestuur bijgewoond. Twee maal in dit jaar kwam

onder verantwoordelijkheid van het bestuur de nieuwsbrief uit.

De bezetting van de hospice was als volgt; er was sprake van 32 gasten en het bezettingspercentage van de

4 gastenkamers in 2014 was  gemiddeld  bijna 54%. De gemiddelde verblijfsduur van gasten was 24 dagen.

In 2014 waren er gedurende 35 dagen geen gasten in de hospice.

In 2015 staan ons grote uitdagingen te wachten; de crisis blijft toeslaan in de zorg en de subsidies die de VTZD, 

onze leverancier van de vrijwilligers en de coördinatoren, ontvangt worden minder. Ook is er sprake van meer 

concurrente op het gebied van de palliatieve zorg. Dit betekent veel overleg met verwijzers en andere gremia.

Iedereen heeft één doel voor ogen en dat is de goede zorg voor de gasten in de hospice  in de laatste fase van 

hun leven. Een uitdaging voor het nieuwe jaar om dit op de goede wijze gestand te doen.

Dina van Linge, voorzitter

Hoogeveen,  januari 2015
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Financiën

In het verslagjaar heeft ons hospice 32 (2013: 38)  gasten mogen ontvangen.

Deze gasten hebben tezamen 780 (2013: 730) dagen in ons huis hebben doorgebracht.

De gemiddelde verblijfsduur was 24 (2013: 19) dagen. 

De bezettingsgraad bedraagt in 2014 53 % (2013: 50 %)

In de hierna opgenomen jaarrekening treft u de financiële verantwoording aan van de activiteiten van ons hospice.

De bemensing van ons hospice is uitbesteed aan de Vereniging Terminale Zorg Drenthe (hierna: VTZD) 

De dagelijkse organisatie van ons hospice is in handen van een tweetal parttime coördinatoren die in loondienst

zijn van VTZD. Daarnaast fungeren ruim 60 vrijwilligers onder aansturing van de coördinatoren en onder verant-

woordelijkheid van VTZD)

Daarnaast verzorgt VTZD de jaarlijkse subsidieaanvraag bij de overheid en fungeert zij als "doorgeefluik".

De jaarlijkse subsidiebeschikking bevat een vast bedrag per gast, onderverdeeld in een component zorg en een 

component huisvesting. De component huisvesting wordt periodiek aan ons hospice vergoed.

De component zorg wordt verrekend met de aan ons hospice toe te rekenen personele kosten, kosten vrijwilligers

en organisatiekosten. Een eventueel batig saldo wordt door VTZD gereserveerd voor toekomstige nadelige saldi.

Voor een nader inzicht in het verloop in de afgelopen jaren dient navolgend overzicht met kengetallen 

met betrekking tot de balans

balans per 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-12 31-dec-11 31-dec-10

€ € € € €

materiële vaste activa 7.000        8.400        11.300      16.300         28.300       

vorderingen 25.300      9.000        15.700      11.300         38.800       

liquide middelen 310.200    279.900    246.700    240.500       156.800     

balans totaal 342.500    297.300    273.700    268.100       223.900     

eigen vermogen 341.000    294.500    269.500    264.100       219.500     

in % balans totaal 100% 99% 98% 99% 98%

mutatie eigen vermogen 46.500      25.000      5.400        44.600         25.200       
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Voor een nader inzicht in het verloop in de afgelopen jaren dient navolgend overzicht met kengetallen 

met betrekking tot de staat van baten en lasten

staat van baten en lasten over 2014 2013 2012 2011 2010

aantal gasten 32 38 40 39

aantal verblijfdagen 780 730 1068 798

bezettingsgraad 53% 50% 73% 55%

gemiddelde verblijfsduur 24 19 27 20

eigen bijdrage per dag 35€           35€           35€           25€              

gemiddeld aantal gasten subsidiebeschikking

€ € € € €

eigen bijdragen gasten 27.200      26.100      31.400      20.600         29.300       

subsidie huisvestingscomponent 20.900      20.700      14.800      17.200         19.300       

overige baten 4.000        4.900        5.200        3.700           6.300         

totaal baten 52.100      51.700      51.400      41.500         54.900       

lasten ex afschrijving materiële vaste activa 80.500      82.100      81.300      79.300         70.300       

bijdrage exploitatietekort VTZD -               -7.000      14.000      -                   -                 

afschrijving materiële vaste activa 4.500        4.000        5.000        14.100         16.100       

85.000      79.100      100.300    93.400         86.400       

resultaat uit gewone bedrijfsvoering -32.900    -27.400    -48.900    -51.900        -31.500      

niet te beïnvloeden opbrengsten (giften etc.) 79.400      52.400      54.300      96.500         60.800       

eindresultaat 46.500      25.000      5.400        44.600         29.300       
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Albert Kreuze, penningmeester


