ANBI – gegevens ultimo 2018
Naam

St. Hospice Groep VechtZathe
te Hardenberg

Fiscaal nummer

8162 06 478

Contactgegevens

St. Hospice Groep VechtZathe
Postbus 137
7770 AC HARDENBERG

Bestuurssamenstelling

mw. G. Bakker, voorzitter
voorzitter@hospicehardenberg.nl
dhr. B.J. Koopman, secretaris
secretaris@hospicehardenberg.nl
dhr. A. Huisman, penningmeester
penningmeester@hospicehardenberg.nl
dhr. P.G. Landstra, bestuurslid
bestuur@hospicegroepvechtzathe.nl
mw. T. Altena-Koopman, bestuurslid
bestuur@hospicegroepvechtzathe.nl

Beleidsplan

zie afzonderlijke bijlage

Beloningsbeleid

de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten

Doelstelling

de stichting heeft ten doel het bieden van zorg aan terminaal zieken en hun
naasten

Verslag activiteiten 2018

Het bestuur is zes keer in vergadering bijeen geweest.
Voornaamste onderwerp van gesprek tijdens de vergaderingen is het te
voeren beleid met betrekking tot hospice ’t Huis aan de Vecht in
Hardenberg.
Vanwege de verzelfstandiging van hospice ’t Huis De Pastorie in Dalfsen
vond er een herschikking binnen het bestuur plaats; twee bestuursleden
traden af en twee nieuwe bestuursleden traden toe.
Er werd invulling gegeven aan samenwerking met het bestuur van SPTO
Vechtdal, we stonden stil bij het tienjarig bestaan van het hospice, er
werden dankzij extra financiële ondersteuning door de stichting Vrienden
nieuwe bedden voor de gastenkamers aangeschaft evenals twee nieuwe
sta-op stoelen voor de huiskamer. Ook mochten we, met dank aan team
Roparun Balkbrug, een nieuw koppelbed in ontvangst nemen.
Daarnaast is bewaking van de financiën en het monitoren van de bezetting
van het hospice een belangrijk en vast aandachtspunt. Er kwam extra
subsidie vanuit het Ministerie van VWS en we ontvingen WMO subsidie
vanuit de Gemeente Hardenberg ten behoeve van de inzet van
huishoudelijke hulp. Met het oog op de continuïteit werd een derde
(parttime) coördinator aangetrokken. Aan het einde van het jaar bleek dat
meerdere eigen bijdragen als oninbaar moesten worden aangemerkt.
Bij de bezetting constateerden we veel kortdurende opnamen waardoor
het bezettingspercentage lager was dan in de voorgaande jaren. In
aantallen was de bezetting in lijn met eerdere jaren.

Financiële verantwoording

zie afzonderlijke bijlage

