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Wim Sleeuw  Voorzitter 
Vacature Secretaris 
Jan Zandvliet Penningmeester 
Johan de Graaf Algemeen lid 
Rob Hensen  Algemeen lid 
Riet Spaargaren Algemeen lid 
Paul Wolvers Algemeen lid 
 
Coördinator 
Jenny van Velzen 
 
Postadres 
Stichting Hospice Amandi  
Postbus 11 
2370 AA Roelofarendsveen 
 

E-mail:                               info@hospiceamandi.nl   
Website:                             www.hospiceamandi.nl  
Telefoonnummer:   06 – 21 92 42 71 
 

Hospice Amandi staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
58902090 en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Bankrekeningnummer NL20 RABO 0128 1517 30. 
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VOORWOORD 
 
We hebben in 2016 op allerlei terreinen vooruitgang geboekt en realisatie van het hospice 
komt in zicht. Ik ben blij dat te kunnen melden. 
Doorrekening van het voorlopig ontwerp van het toekomstige huis alsmede een beter inzicht 
van de toekomstige inkomsten stelden ons in staat een conceptbegroting op te stellen, 
waarmee de fondsenwerving daadwerkelijk gestart kon worden.  
De commissie Zorg heeft de keuze gemaakt om in de toekomst met één 
thuiszorgorganisatie te gaan werken. Het bestuur heeft deze keuze overgenomen. 
Voorbereidingen zijn getroffen om met vijf organisaties gesprekken aan te gaan over de 
visie op en de organisatie van  de zorg. 
Nu realisatie van ons huis in zicht komt, zijn gesprekken gestart met de Stichting Amandi 
Thuis teneinde de vrijwillig palliatieve terminale zorg in de gemeente Kaag en Braassem 
gezamenlijk invulling te geven. 
Onze organisatie is op diverse terreinen versterkt met nieuwe vrijwilligers. Daarnaast 
hebben we van enkele vrijwilligers afscheid genomen. Om de activiteiten van alle 
vrijwilligers en commissies in goede banen te leiden is per 1 oktober 2016 een coördinator 
in dienst genomen. In de persoon van Jenny van Velzen hebben we een duizendpoot 
gevonden, die de ontwikkeling van de professionaliteit van onze stichting gestalte geeft.  
Met groot vertrouwen en met zicht op de start van de bouw van het hospice gaan we samen 
het nieuwe jaar in. 

 
Namens Stichting Hospice Amandi 
Wim Sleeuw, voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Roelofarendsveen, april 2017 
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ORGANISATIE 
 
Bestuur 
Het bestuur kan terugkijken op een bestuurlijk roerig en opbouwend jaar. Daar waar in 
voorgaande jaren nog volop aandacht was voor alle voorbereidingen werden in 2016 meer 
concrete stappen gezet.  
Een voorlopig ontwerp van het toekomstige huis ligt klaar. Een financieel stevige start is 
gemaakt met de werving van donateurs en (grote) sponsoren. De eerste toezeggingen zijn 
zeer hoopvol en geven het bestuur de (daad)kracht om onverminderd zijn tijd en energie 
in te zetten. 

Bij de inrichting van de straks te verlenen zorg in het huis blijken nogal wat haken en ogen 
te zitten aan de wet- en regelgeving om een huis te realiseren met twee vormen van zorg: 
hospicezorg en eerstelijnszorg. Met veel creativiteit en medewerking van ambtenaren van 
het ministerie van VWS, komt de financiering van de zorg een stap dichterbij. Het is nog 
geen gelopen race, maar een verder voortgaan op deze weg zal zijn vruchten afwerpen. 

Begin 2016 heeft de notuliste mw. Trudy van der Meer besloten haar functie neer te leggen. 
Dank aan haar voor de jaren dat zij het bestuur heeft bijgestaan. Haar werkzaamheden en 
de overige taken van een bestuurssecretaris zijn daarna gezamenlijk ingevuld door een 
aantal bestuursleden. Dit was een behoorlijke extra belasting. Het is niet gelukt om een 
nieuwe bestuurssecretaris te vinden. In 2017 zal het bestuur meer actief gaan werven voor 
de invulling van deze functie. 

In december 2016 is afscheid genomen van de heer George de Koning, penningmeester 
van het bestuur. Vanaf deze plek willen wij hem bedanken voor zijn jarenlange inzet voor 
het hospice. Gelukkig hebben we niet lang hoeven zoeken naar een opvolger. Met ingang 
van januari 2017 heeft de heer Jan Zandvliet zijn functie overgenomen. 
 
Het bestuur van Stichting Hospice Amandi heeft in 2016 twaalf keer vergaderd. Hierbij was 
de coördinator aanwezig. 
 

Coördinator  
Het bestuur heeft in de zomer van 2016 het besluit genomen een coördinator aan te stellen. 
Met ingang van 1 oktober 2016 is mw. Jenny van Velzen aangesteld in deze functie. Zij zal 
zich tot aan de opening met name bezig houden met de inrichting van de zorg in het hospice. 
Ook de werving, opleiding en aansturing van vrijwilligers valt onder haar taak. Verder staat 
zij verschillende commissies werkgroepen en het bestuur bij op specifieke 
aandachtsgebieden. 
 

Comité van Aanbeveling 
Mw. M. van der Velde – Menting  Burgemeester gemeente Kaag en Braassem 
Hr. W. Beekhuis    Huisarts in ruste, Rijpwetering 
Hr. J. Glas     Moderator - Federatie St Clara en St Franciscus 
Hr. O.W.D.C. von Hertzberg   Notaris, Oude Wetering 
Mw. E.B. Mandemaker   Dominee Gereformeerde kerk, Woubrugge 
Hr. P. Koek     Artistiek leider De Veenfabriek, Leiden 
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De heer Walter Broeders, die als pastoor verbonden was aan verschillende parochies in de 
gemeente, heeft halverwege het jaar de functie aanvaard van rector van de 
priesteropleiding Vronesteyn in Voorburg. Zijn opvolger pastoor Jack Glas was direct bereid 
zijn functie in het Comité van Aanbeveling te vervullen. We danken beiden voor hun 
(gedane) inspanningen voor het hospice. 

Ook de heer Paul Koek heeft dit jaar zitting genomen in het Comité van Aanbeveling. We 
zijn blij dat hij zijn creatieve en artistieke talenten wil inzetten voor het hospice. 

 

Commissies 
Fondsenwerving en Communicatie 

Leden 
Rob Hensen, voorzitter 
Annelies de Bock 
Fons van Rijn 
Wim Sleeuw 
Jenny van Velzen 
Bep Verdel 
Jan Zandvliet 
 
Claudy Verdel, PR-medewerker, en Brenda van Es, administratieve ondersteuning, hebben 
deze commissie verlaten. Hartelijk dank aan deze dames die zich zo enthousiast hebben 
ingespannen voor Hospice Amandi. 
Ook hier waren wij weer in de gelukkige omstandigheid dat zich twee nieuwe vrijwilligers 
meldden, met een professionele achtergrond. Annelies de Bock beheert nu onze website 
en helpt ons met het schrijven en redigeren van teksten.  
Fons van Rijn schrijft de nieuwsbrieven, legt voor ons de contacten met de media, zowel 
regionaal als lokaal. Vanwege zijn netwerk is hij een bekend gezicht in de gemeente en 
biedt hij ook zijn netwerk aan voor het werven van sponsoren. 
 
De commissie komt minimaal één keer per maand bij elkaar. Daarnaast zijn er nog 
separate bijeenkomsten voor specifieke onderwerpen. 
 

Huisvesting 

Leden 
Johan de Graaf, voorzitter 
Rob Hensen 
Wim Sleeuw 
Paul Wolvers 
 
In deze commissie waren geen personele wisselingen. Door veelvuldige bijeenkomsten  
met diverse samenwerkingspartners, zoals de gemeente, architecten en de 
kostendeskundige is er op zeer regelmatige basis overleg, zowel intern als met externe 
partijen. 
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Zorg 

Leden 
Jenny van Velzen, voorzitter 
Wouterus Beekhuis 
Karin Kuiters 
Riet Spaargaren 
 
Een van de commissieleden, Esther Wongsodikromo, heeft een mooie, intensieve baan 
aanvaard en besloten niet langer deel te nemen aan de commissie Zorg. Ook voor haar 
een dankwoord voor de inspirerende bijdrage die zij heeft geleverd. Omdat met de dan 
ontstane groep voorlopig voldoende kennis beschikbaar was, is besloten in 2017 opnieuw 
te kijken welke ervaring en deskundigheid aanvullend kunnen zijn. De commissie heeft 
maandelijks overlegd. 
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OP WEG NAAR HET NIEUWE HUIS VAN AMANDI 
 
Woensdag 11 mei was de grote dag waarop het bestuur en de gemeente Kaag en Braassem 
een intentieverklaring hebben ondertekend met afspraken  over (aankoop van) de locatie. 
Het hospice zal gerealiseerd worden op de plek van de voormalige basisschool De Meerpaal 
in Nieuwe Wetering. 
Begin 2016 zijn er verkennende gesprekken geweest met het architectenbureau Ben 
Schildwacht. De commissie Huisvesting heeft haar wensen en plan van eisen op tafel 
gelegd met het verzoek aan de architect een hierbij passend ontwerp te maken. 
Onderzoek, op verzoek van het bestuur, heeft uitgewezen dat het hospice op de bestaande 
fundering kan worden gebouwd. Dit levert een forse kostenbesparing op.  

In juni is een eerste voorlopig ontwerp van het te bouwen huis gepresenteerd door het 
architectenbureau. Vervolgens hebben het bestuur en de commissie Zorg zich hierover 
gebogen en een aantal gewenste aanpassingen met de architect besproken. Dit heeft 
geleid tot een conceptontwerp. Zodra het volledige financiële plaatje en de bijbehorende 
financiering rond zijn, zal een verdere uitwerking van het concept-ontwerp omgezet 
kunnen worden in een definitief ontwerp. 

Vanaf 2016 bestaat een sterker wordende behoefte om, voordat het huis wordt geopend, 
een kantoor te betrekken tezamen met zusterorganisatie Amandi Thuis. In 2016 zijn 
diverse mogelijkheden onderzocht maar zonder resultaat. In de periode rondom de 
jaarwisseling lijkt een nieuwe kans zich voor te doen.  Mogelijk dat al begin 2017 een 
kantoor kan worden betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ZORG VOOR DE TOEKOMSTIGE GASTEN 
 
Met een gedegen plan van aanpak is de commissie Zorg van start gegaan dit jaar. In dit 
plan zijn onder meer activiteiten opgenomen die maken dat straks alle gewenste zorg 
kan worden geleverd.  
In dat kader is een voorstel gedaan aan het bestuur over de keuze van één of meer 
thuiszorgorganisaties die verpleegkundige zorg zal verlenen in het hospice. De huisartsen 
in de gemeente zijn hiervoor geënquêteerd.   
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Na rijp beraad is de commissie Zorg tot de conclusie gekomen dat het voor alle partijen 
een meerwaarde heeft als één thuiszorgorganisatie de verpleegkundige zorg zal verlenen 
straks.  
 
Het gezamenlijk bouwen aan een zorgvisie en ervaring over de palliatief terminale zorg 
met elkaar te delen, en de mogelijkheid te leren van elkaar, hebben de doorslag 
gegeven. Hiermee kunnen we de toekomstige gasten een hoge kwaliteit van zorg geven 
en daar doen we het voor. Het bestuur heeft ingestemd met dit voorstel en de afspraak 
gemaakt om met vijf thuiszorgorganisaties verkennende gesprekken te voeren over 
toekomstige samenwerking. Begin 2017 start de eerste gespreksronde met deze 
organisaties. 
 
Met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is een aantal gesprekken gevoerd rondom (de 
financiering van) de eerstelijnszorg in het huis. Een erkenning als ‘toegelaten 
zorginstelling’ (WTZI) is hiervoor noodzakelijk. De huidige wet- en regelgeving hierover 
wordt nader uitgewerkt door het bestuur. Zorg en Zekerheid is bereid om het hospice als 
nieuwe zorgverlener te contracteren.  

 
 
VRIJWILLIGERS 
 
Een hospice wordt gedragen door vrijwilligers. Naast alle vrijwilligers die zich bij alle 
voorbereidingen al inzetten, is straks ook een groot aantal (circa zestig) zorgvrijwilligers 
nodig. Zij zullen dagelijks aanwezig zijn tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Door alle 
publiciteit rond het komende hospice hebben zich spontaan al ruim veertig vrijwilligers 
gemeld in 2016. Niet alleen voor de zorg, ook voor administratieve taken, koken, ICT, 
tuin en diverse therapieën.  
Het is hartverwarmend dat zoveel mensen hun vrije tijd, hart en ziel willen inzetten. De 
aanmeldingen blijven binnenkomen. 
 

 
PR-ACTIVITEITEN 
  
Er zijn in 2016 twee nieuwsbrieven verstuurd. De animo voor deze brieven wordt steeds 
groter. Eind 2016 mochten er zo’n 300 mensen de nieuwsbrief ontvangen. Het aantal 
groeit gestaag. De frequentie van de nieuwsbrieven zal toenemen naar ca. zes tot acht in 
het nieuwe jaar. 
In 2015 is gestart met het interviewen van de leden van het Comité van Aanbeveling. Dit 
jaar hebben we de cyclus afgerond en zijn er gesprekken gevoerd met de overige vijf 
leden. Deze interviews werden door onze lezers zeer op prijs gesteld. Wij danken mw. 
Riet Hekkenberg voor het afnemen van deze interviews en de uitwerking daarvan. 

De website was en is altijd up-to-date gehouden. Een rubriek met alle media-aandacht is 
hieraan toegevoegd. Zo kunnen we teruglezen dat er in 2016 regelmatig door het Leidsch 
Dagblad, de krant ‘Hier! in de regio’, het gelijknamige magazine en het Witte Weekblad 
aandacht is besteed aan het hospice in oprichting. 
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En last but not least was er op 15 november een bijeenkomst met het Comité van 
Aanbeveling. Ook het bestuur van onze zusterorganisatie Amandi Thuis was aanwezig.  

De genodigden zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen en de toenmalige stand van 
zaken rondom het hospice. De documentatiemap met daarin onder meer de eerste 
ontwerpen van het huis is officieel overhandigd aan de burgemeester van de gemeente 
Kaag en Braassem en tevens lid van het Comité van Aanbeveling Marina van der Velde – 
Menting. Zij heeft deze avond het bestuur toegesproken, hen nogmaals gefeliciteerd met 
dit initiatief en getoost op de niet aflatende inzet van de bestuursleden en zijn 
vrijwilligers. Met dit gebaar is officieel het startschot gegeven voor de fondsenwervings-
campagne. 

Ook de uitreiking van verschillende cheques met een financiële bijdrage voor het hospice 
is met media-aandacht beloond. 

 

FONDSENWERVING 
 
In oorsprong is bij de oprichting van de Stichting Hospice Amandi ook de Stichting 
Vrienden Van Amandi opgericht. Tot en met dit jaar heeft deze stichting nog 
gefunctioneerd als een commissie en geen zelfstandige stichting. Als er meer 
duidelijkheid is in het komend jaar over de start van de bouw van het hospice en de 
financiële consequenties zal de stichting Vrienden Van ook als zodanig gaan functioneren. 
De voorbereidingen daarvoor zijn in 2016 al grotendeels afgerond. 
Dit organisatorische aspect is niet van invloed geweest op donaties, giften en steun 
toegezegd door diverse grote sponsoren.  

- Hospice Amandi is in de laatste maanden van het jaar zeer blij verrast met een 
aantal significante financiële toezeggingen om de bouw van het huis mogelijk te 
maken. 

- Ook zijn door inwoners van de gemeente spontaan allerlei acties opgezet om 
gelden in te zamelen.  

- Het aantal donateurs dat bereid is ons jaarlijks te steunen groeit gestaag. 
- Ondernemers, groot en klein, sponsoren ons in natura en steunen ons middels 

een financiële bijdrage.  
- Lokale banken zijn benaderd en hebben hun medewerking toegezegd voor het 

onderzoeken van financieringsmogelijkheden. 

 

Vanaf deze plek willen wij alle sponsoren, donateurs, inwoners, verenigingen etc. 
hartelijk danken voor hun bijdragen. Zonder hen is de oprichting van dit hospice 
onmogelijk. Met een goed gevuld activiteitenplan voor 2017 om nieuwe fondsen te 
werven en financiële bronnen aan te boren, kunnen we steeds meer naamsbekendheid 
creëren en gaat de commissie Fondsenwerving vol vertrouwen het komende jaar in. 
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SAMENWERKING 
 
Halverwege het jaar zijn de eerste contacten gelegd met Amandi Thuis, de organisatie 
waarvan de vrijwilligers voor palliatieve terminale zorg bij stervenden thuis ingezet 
worden. 
De bindende factor is het gezamenlijke doel om kwalitatief zo goed mogelijke en 
professionele zorg te verlenen aan deze groep mensen.   

Een vergaande samenwerking ligt dan ook zeer voor de hand. Beide besturen hebben 
uitgesproken te willen onderzoeken of een fusie een logische stap is. In 2017 zal hier 
ruime aandacht voor zijn. 

De coördinator neemt deel aan het regionaal overleg tussen Hospicegroep Alphen-
Nieuwkoop, Amandi Thuis en de VPTZ Aurelia, Boskoop. De samenwerking bestaat uit het 
uitwisselen van informatie en kennisoverdracht.  

Ook is zij uitgenodigd door de werkgroep zelfstandige hospices in Zuid-Holland Noord om 
deel te nemen aan het gezamenlijk overleg, om kennis te delen, elkaar te informeren en 
casuïstiek te bespreken. De uitnodiging van deze groep was ook bedoeld collegiale 
bezoeken af te leggen. Zij is van harte bereid om vragen te beantwoorden en mee te 
denken in de ontwikkeling van Hospice Amandi.  
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Jaarrekening 2016 
Stichting Hospice Amandi  
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JAARREKENING 2016 
 
 Balans Toelichting* Balans per 

31-12-2016 
Balans per 
31-12-2015  

  
 

Activa   
 

Investering Nieuwbouw 1 21.810,27 0,00 
Liquide middelen 2 37.547,36 53.990,90 
Totaal activa  59.357,63 53.990,90  

  
 

Passiva   
 

Eigen Vermogen 3 22.679,24 16.543,15 
Saldo exploitatie  6.343,06 6.136,09  

 29.022,30 22.679,24  
  

 

Voorziening voorlichting 4 29.176,98 31.311,66 
Schulden op korte termijn 5 1.158,35 0,00 
Totaal passiva  59.357,63 53.990,90 
 

  
 

    0,00 0,00  
  

 
 

  
 

Resultatenrekening   
 

 
  

 

Giften en donaties 6 10.584,50 7.073,50 
Rente 7 184,16 453,90 
Vrijval voorziening voorlichting 4 1.500,00 0,00  

 12.268,66 7.527,40  
  

 

Personeelskosten 8  
 

Salariskosten  -4.344,33 0,00 
Overige personeelskosten  -143,45 0,00  

  
 

Huisvestingskosten 9 0,00 0,00  
  

 

Beheerskosten 10  
 

Representatiekosten  -573,17 -99,35 
Vergaderkosten  -443,40 -371,30 
Overige kosten  -421,25 -920,66  

     
Saldo exploitatie  6.343,06 6.136,09 
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*TOELICHTING JAARREKENING 
 

Toelichting op de balans en verlies- en winstrekening over 2015 en 2016, zoals door het 
bestuur vastgesteld. De cijfers naast de kostenposten corresponderen met toelichting 
hieronder. 
 
1 Nieuwbouw 
Kosten architect en advieskosten betreffende de tekeningen van het te bouwen pand en 
de doorrekening van de kosten hiervan. 
2. Liquide Middelen 
Dit betreft het saldo van de rekening-courant en het spaargeld bij de Rabobank. 
Van het saldo liquide middelen is een bedrag ter grootte van de voorziening voorlichting 
(4) geblokkeerd. 
3. Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen per balansdatum. 
4. Voorziening voorlichting 
Van de Stichting STAG hebben wij een bedrag ontvangen van €  35.000,- 
Deze gelden mogen alleen aangewend worden voor voorlichting en opleidingen. 
5. Schulden op korte termijn 
Betreffen per balansdatum nog te betalen kosten en belastingen. 
6. Giften en donaties 
Van personen, instellingen en bedrijven ontvangen gelden ter ondersteuning van Hospice 
Amandi (exclusief toezeggingen van de grote sponsoren). 
7. Rente 
Ontvangen rente op spaarrekening. 
8. Personeelskosten 
Betreffen de salariskosten en overige personeelskosten . 
Tevens zijn hier de opleidingskosten van de vrijwilligers onder begrepen. 
9. Huisvestingskosten  
In 2017 zullen wij tijdelijk een kantoorruimte gaan betrekken. 
De hier gepresenteerde kosten zijn een schatting van het uit te geven bedrag. 
10. Beheerskosten   
Betreffen de kosten van het bestuur en overige algemene kosten.   


