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Algemeen 
 
Centraal in de Duin- en Bollenstreek aan de rand van Sassenheim is sinds 2008 een 
hospice gevestigd. Het is een ruim en mooi huis, waar zorg geboden wordt aan 
mensen die niet lang meer te leven hebben. In een huiselijke omgeving kunnen zij 
omringd  door hun familie en vrienden in alle rust afscheid nemen van het leven. 
Het criterium voor opname is dat de levensverwachting korter is dan drie maanden. 
Dit is het enige criterium, want iedereen kan terecht ongeacht financiële draagkracht, 
geloofsovertuiging of leeftijd. 
Het hospice is bedoeld voor mensen uit de Duin- en Bollenstreek en Oegstgeest, 
maar in voorkomend geval zijn ook gasten van elders welkom. De gasten worden 
veelal via de huisarts of het ziekenhuis bij het hospice aangemeld.  
Overheid en zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten, maar niet 
alles. Bij opname in het hospice wordt daarom aan de gast een bijdrage in de 
verblijfkostenkosten gevraagd.  
 
 
Doelstelling  
 
De stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek is een erkende 
Algemeen Nut Beogende Instelling die ter ondersteuning van het Hospice is 
opgericht. De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden is: 

- het verlenen van steun, op welke wijze dan ook, aan de te Sassenheim 
gevestigde stichting: Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek; 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De stichting realiseert haar doelstelling door: 

- het werven van vrienden die de stichting financieel willen ondersteunen; 
- het vergoeden van (een deel van) de eigen bijdrage voor minder 

draagkrachtige gasten; 
- het vergroten van de naamsbekendheid van het Hospice door lezingen, 

publicaties etc; 
- het stimuleren van inzameling - of sponsoracties; 
- het ondersteunen van activiteiten van het Hospice op het gebied van  

kennisontwikkeling en kennisverspreiding over palliatieve zorg; 
- het namens de vrienden uitdragen en tonen van waardering voor de vele 

vrijwilligers; 
- financiële ondersteuning van activiteiten van het Hospice die niet vallen onder 

de reguliere exploitatie.  
 



Ontwikkelingen 

 
De berekening van de vergoeding van de zorgverzekeraars aan het Hospice is in 
2018 aangepast waardoor het Hospice minder vergoed krijgt per gast dan in 
afgelopen jaren. Het Hospice heeft daardoor de dagelijkse eigen bijdrage van de 
gasten moeten verhogen. Dit heeft effect op de exploitatie van onze Stichting. Gelet 
op de druk op de door zorgverzekeraars verleende vergoeding is een verdere stijging 
van de eigen bijdrage niet denkbeeldig. 

 
Beleidsprioriteiten 2018-2022 
 
Streven naar een bestand Vrienden van ongeveer 500.  
 
De naamsbekendheid van het Hospice te vergroten door presentaties bij 
ouderenbonden en serviceclubs in de Duin- en Bollenstreek. 
 
De financiële reserve op minimaal drie maal doch maximaal vijf maal de jaarlijkse 
exploitatie houden teneinde calamiteiten te kunnen opvangen. Mocht de financiële 
reserve door bijv. legaten groter zijn geworden dan wordt actief gezocht naar 
projecten die de palliatieve zorg in het algemeen of andere hospices (voor jong of 
oud) ondersteunen.  
 
 
 
 

  



Activiteitenplan 2020 Stichting Vrienden 

 

 

1. Uitgifte van de jaarlijkse vriendenbrief met informatie over het Hospice, de vrienden, de 

activiteiten en de binnengekomen en uitgegeven gelden. 

2. Het uitsturen van een reminder aan donateurs die geen bijdrage hebben gegeven in 

2017 en/of 2018 en 2019. 

3. Het organiseren van een activiteit op de internationale dag van de palliatieve zorg in 

oktober voor vrienden en overige geïnteresseerden.  

4. Het vergoeden van (een deel van ) de eigen bijdrage voor minder draagkrachtige 

gasten. 

5. Financiële bijdrage aan het voorjaarsuitje voor alle medewerkers van het Hospice. 

6. Verzorgen van de kerstpakketten voor alle medewerkers van het Hospice. 

7. Financiële bijdrage aan de jaarlijkse herinneringsbijeenkomsten. 

8. Financiële bijdrage aan investeringen of overige verwervingen die niet onder de 

normale exploitatie vallen. 

9. Het up to date houden van de documenten van de stichting op de website. 

10. Het promoten van het Hospice en de Stichting Vrienden door artikelen in de 

Nieuwsbrief. 

11. Geven van presentaties over het werk van de Stichting Vrienden op bijeenkomsten van 

ouderenbonden, serviceclubs, scholen etc.  

 
 


