Sassenheim, mei 2021
Beste vrienden en vriendinnen van het Hospice Duin- en Bollenstreek,
Nederland wordt net als de rest van de wereld na ruim een jaar nog steeds geconfronteerd met het COVID-19 virus.
Het dagelijks leven wordt in grote mate bepaald door de opgelegde beperkingen. Maar het werk in het Hospice gaat
gewoon door. Het bestuur legt in haar Jaarbrief 2020, in combinatie met de jaarrekening, verantwoording af van
haar werkzaamheden en over de resultaten van de Stichting.
Internationale dag van de palliatieve zorg
De geplande informatiedag over het Hospice met hieraan gekoppeld de gelegenheid om in kleine groepjes het
Hospice te bezoeken kon door COVID niet doorgaan. We hopen wel dat er later dit jaar weer een themadag
georganiseerd kan worden door het Hospice in samenwerking met Transmuralis. Mocht dit mogelijk zijn dan wordt
u hier dit najaar nader over geïnformeerd.
Aantal vrienden en gasten in het Hospice
Het aantal vrienden blijft de laatste jaren schommelen rond de 425, een respectabel aantal. Het is fijn dat er zich elk
jaar weer nieuwe vrienden aanmelden. Het is een bewijs dat er in de regio een groot en breed draagvlak is voor het
goede werk dat in het Hospice door haar vrijwilligers en medewerkers wordt verricht.
In 2020 zijn er 64 gasten geweest in het Hospice met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar. De bedbezetting was 65%
lager dan vorige jaren omdat er een deel van het jaar een kamer niet gebruikt is. De gemiddelde verblijfsduur was
24 dagen. De Stichting Vrienden heeft, conform haar doelstelling, voor gasten die de eigen bijdrage niet (volledig)
kunnen betalen deze bijdrage voor haar rekening genomen, zodat financiële beperkingen geen belemmering zijn
voor een verblijf in het Hospice.
Jaarrekening
De jaarrekening voor 2020 is in concept gereed. De stichting heeft dit jaar bijna 25 duizend euro aan donaties en
giften mogen ontvangen. Diverse verenigingen hebben onze stichting als goede doel voor een actie aangemerkt.
Als stichting zijn wij natuurlijk heel erg blij met de giften en opbrengsten van de acties. De Stichting sluit het
boekjaar 2020 af met een klein negatief saldo van bijna € 1500,–.
Als lasten heeft de Stichting Vrienden de eigen bijdrage voor enkele gasten betaald. Deze lasten waren lager dan de
voorgaande jaren mede door de lagere bedbezetting. We hebben ook het afgelopen jaar namens u onze waardering
getoond voor de geweldige inzet van de vrijwilligers, de verpleegkundigen, de coördinatoren en de manager.
De bijdrage aan het uitstapje van de vrijwilligers en medewerkers verviel door COVID. We hebben om deze
reden extra aandacht besteed aan een mooi kerstpakket. Op de dag van de verpleging heeft de stichting alle
zorgmedewerkers en vrijwilligers weer een kleine attentie aangeboden.
De stichting heeft ook enkele projecten voor het Hospice financieel ondersteund. In 2020 hebben wij de ruim
10 jaar oude televisies op de gastenkamers laten vervangen door een modernere versie met internetaansluiting.
Daarnaast hebben wij de aanschaf van een speciale comfortabele, verstelbare en verrijdbare douchestoel mogelijk
gemaakt. De goedgekeurde jaarrekening 2020 wordt uiterlijk in juni gepubliceerd op onze webpagina.
Het bestuur
Het bestuur is in 2020 niet gewijzigd en heeft in 2020 drie keer vergaderd. De jaarlijkse vergadering van de
stichting Vrienden met het bestuur en de manager van het Hospice kon dit jaar door de COVID maatregelen niet
doorgaan..
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Uw jaarlijkse bijdrage
Als u geen machtiging automatische incasso heeft afgegeven treft u bij deze brief een acceptgirokaart voor uw
bijdrage voor 2021 aan. Wilt u a.u.b. bij uw overboeking aangeven dat het de donatie voor 2021 betreft. Uw
donatie in 2020 was weer zeer welkom, u heeft kunnen lezen wat we er in 2020 mee hebben kunnen doen.
Uit onze administratie blijkt dat ongeveer 25 vrienden gebruik maken van de acceptgiro. Dit is voor het bestuur
reden om vanaf 2022 geen acceptgiro’s meer bij de jaarbrief te voegen. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dat
verzoeken wij u dat door te geven aan vriendenhospice@ziggo.nl .
Ruim 26% van onze vrienden maakt inmiddels gebruik van de mogelijkheid tot automatische incasso, hartelijk
dank daarvoor. Het aantal stijgt gestaag. Wilt u ook gebruik gaan maken van deze mogelijkheid om uw geplande
bijdrage jaarlijks automatisch, op het door u gewenste moment, van uw rekening af te laten
schrijven? Op de webpagina van het Hospice vindt u het machtigingsformulier dat u naar ons kunt opsturen of
mailen vriendenhospice@ziggo.nl . Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze penningmeester.
Uit een handmatige controle lijkt het of een aantal vrienden de afgelopen twee jaar geen donatie heeft
overgemaakt. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn waaronder het gegeven dat de donatie niet op uw eigen
naam wordt overgemaakt. Soms bereikt een bericht van overlijden of verhuizing ons niet, wat wij betreuren, en
onze brief wordt niet altijd teruggestuurd. Als u twijfelt over uw donatie van de afgelopen twee jaar dan kunt u
contact opnemen met het bestuur, via vriendenhospice@ziggo.nl .
Er zijn ook vrienden die een automatische incasso hebben afgegeven en daarnaast ook nog een extra donatie
hebben overgemaakt. We weten niet of u dat bewust heeft gedaan. Als u niet meer weet of u een machtiging voor
automatische incasso heeft afgegeven dan kunt u dat via vriendenhospice@ziggo.nl laten verifiëren
NB. Onze Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dit betekent dat uw donatie aftrekbaar
is bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Periodieke donaties (minimaal 5 jaar) zijn fiscaal nog
aantrekkelijker, hiervoor geldt geen drempel. U kunt hierover per e-mail vriendenhospice@ziggo.nl contact
opnemen met onze penningmeesteer.
Adressering
We doen er als Stichting alles aan om onze informatie naar het juiste adres te sturen.
Als er in de adressering onverhoopt toch fouten staan, dan verzoeken wij u deze schriftelijk door te geven
aan Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek, Hoofdstraat 51, 2171AR Sassenheim of per e-mail
vriendenhospice@ziggo.nl . Hetzelfde geldt voor adreswijzigingen.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Onze Stichting heeft een database met daarin de gegevens die u heeft ingevuld toen u zich
aanmeldde als vriend van het Hospice. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties en alleen
gebruikt voor de berichten van onze Stichting zoals onze Jaarbrief en voor de toezending van de Nieuwsbrief
van het Hospice. Als u niet in dit bestand wilt blijven staan, verzoeken wij u dit per post of mail aan ons door te
geven. U ontvangt dan geen berichten meer van en over het Hospice.
Website
Meer informatie over onze Stichting kunt u vinden op de website van het Hospice.
Op www.hospiceduinenbollenstreek.nl vindt u onder het kopje: Stichting Vrienden onder meer de laatst
goedgekeurde jaarrekening en het beleids- en activiteitenplan van onze stichting.
Wij vertrouwen erop u met deze Jaarbrief 2020 weer afdoende geïnformeerd te hebben over de activiteiten van
onze Stichting.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek,
Marcel van den Broek, voorzitter
Renzo van Leeuwen, penningmeester
Noor Mulders, bestuurslid
Willy Zuijderduijn, secretaris

