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VOORWOORD
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Hospice Amandi. Zoals uit het verslag zal
blijken is 2017 een sleuteljaar voor ons geworden.
Nadat we eind 2016 gestart zijn met de werving van vrijwilligers en fondsen, hebben we
ons mogen verheugen in een geweldige steun van de gemeenschap.
Dit heeft ertoe bijgedragen dat we op twee belangrijke terreinen de knoop hebben kunnen
doorhakken, n.l. de keuze voor een aannemer, met wie we het voorlopig ontwerp tot een
definitief ontwerp zijn gaan uitwerken, alsmede de keuze van de thuiszorginstelling, die
invulling zal gaan geven aan de verpleegkundige zorg.
Omdat de opening van het Amandi-huis naderbij komt, zijn gesprekken gestart met
Amandi Thuis om t.z.t. als één organisatie verder te gaan.
Het bestuur is versterkt met een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris.

Ik wens u veel leesplezier.

Namens Stichting Hospice Amandi
Wim Sleeuw, voorzitter

Roelofarendsveen, mei 2018
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ORGANISATIE
Bestuur
In 2017 zijn grote stappen gezet op een aantal terreinen.
Het voorlopig ontwerp van het toekomstige huis is uitvoerig beoordeeld vanuit
verschillende oogpunten en op een aantal punten aangepast. Daarmee ligt er nu een
ontwerp dat kan rekenen op een breed draagvlak en op enthousiasme.
Om te zorgen voor een financieel stevige basis voor de exploitatie na opening van het
huis zijn in 2017 op grote schaal wervingscampagnes gehouden voor het werven van
nieuwe donateurs. Daarnaast zijn fondsen aangeschreven om een bijdrage te leveren
voor de bouw van het huis. Ook zijn er spontane acties en donaties geweest. Het bestuur
is dankbaar en blij met de resultaten die dit alles heeft opgeleverd. Het maakt duidelijk
dat het initiatief wordt gedragen door de plaatselijke gemeenschap en geeft het bestuur
extra motivatie om onverminderd zijn tijd en energie in te zetten.
Het zorg- en businessplan is verder uitgewerkt. Gekozen is voor nauwe samenwerking
met zorgorganisatie Allerzorg.
De grote expertise die zij in huis hebben en de
aansprekende en bij Amandi aansluitende visie op zorg hebben tot dit besluit geleid. De
samenwerking met Allerzorg heeft direct geleid tot het meedenken over een innovatieve
‘op maat’ financiering voor Amandi en het overleg met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid
hierover. De geldende subsidie- en financieringsmogelijkheden sluiten niet goed aan bij
de unieke combinatie van palliatieve terminale zorg en de tijdelijke zorg voor kwetsbare
ouderen in één huis die Amandi wil bieden. Een oplossing daarvoor lijkt nu gevonden.
Veel mensen sterven bij voorkeur thuis. Hospice Amandi biedt een goed alternatief voor
mensen in de terminale fase die - om welke reden dan ook - niet thuis kunnen of willen
sterven. Een zeer nauwe samenwerking met Amandi Thuis is dan ook vanzelfsprekend.
In oktober is door Hospice Amandi en Amandi Thuis een intentieverklaring ondertekend,
waarin de mogelijkheden worden onderzocht om te komen tot een fusie van beide
organisaties. Een aantal werkgroepen is gevraagd om voorstellen aan beide besturen te
doen op gebieden als: organisatie, juridisch, financiën, ICT, communicatie en PR, zorg en
vrijwilligers.
Met de komst van penningmeester Jan Zandvliet zijn maandelijks financiële overzichten
opgesteld en besproken. Daarmee is er steeds een goed inzicht in de nog benodigde
gelden voor bouw en exploitatie van het Amandi-huis.
Per 1 april 2017 is de vacature van bestuurssecretaris ingevuld door Jolanda Bogaards.
Zij maakt daarnaast deel uit van de commissie zorg.
Het bestuur van Stichting Hospice Amandi heeft in 2017 dertien keer vergaderd. Hierbij
was de coördinator aanwezig. De bestuursvergaderingen vonden plaats in de
vergaderruimte van ’t Hof van Alkemade, waar tevens op tijdelijke basis kantoorruimte is
gehuurd. Hiermee kon tegemoetgekomen worden aan de wens om gezamenlijk met
Amandi Thuis een eigen kantoor te betrekken.
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Coördinator
De arbeidsovereenkomst met coördinator Jenny van Velzen is per 1 oktober 2017 met een
jaar verlengd. Als voorzitter van de commissie zorg is zij nauw betrokken bij de inrichting
van de zorg in het Amandi-huis en is zij verantwoordelijk voor de werving en toekomstige
opleiding en aansturing van de vrijwilligers. Verder staat zij verschillende commissies en
het bestuur bij op specifieke aandachtsgebieden en fungeert daarmee als spin in het web.

Comité van Aanbeveling
In het afgelopen verslagjaar zijn geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het
Comité van Aanbeveling. We verheugen ons in de steun van de volgende Comitéleden:
Mw. M. van der Velde – Menting
Hr. W. Beekhuis
Hr. J. Glas
Hr. O.W.D.C. von Hertzberg
Mw. E.B. Mandemaker
Hr. P. Koek

Burgemeester gemeente Kaag en Braassem
Huisarts in ruste, Rijpwetering
Moderator - Federatie St Clara en St Franciscus
Notaris, Oude Wetering
Dominee Gereformeerde kerk, Woubrugge
Artistiek leider De Veenfabriek, Leiden

Commissies
Fondsenwerving en Communicatie
Leden
Rob Hensen, voorzitter
Annelies de Bock (website)
Fons van Rijn (nieuwsbrieven, contacten met de media)
Wim Sleeuw
Jenny van Velzen
Bep Verdel
Jan Zandvliet
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
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De commissie is veelvuldig bijeen geweest voor zowel intern als extern overleg. Op zeer
regelmatige basis is overleg gevoerd met diverse samenwerkingspartners, zoals de
gemeente, architect, aannemer en de kostendeskundige.
Zorg
Leden
Jenny van Velzen, voorzitter
Wouterus Beekhuis
Karin Kuiters
Riet Spaargaren
Wim Sleeuw
Jolanda Bogaards
Wim Sleeuw heeft in eerste instantie tijdelijk de commissie zorg versterkt. Op verzoek
van de andere leden blijft hij deel uitmaken van de commissie zorg.
Jolanda Bogaards heeft na haar komst per 1 april 2017 zitting genomen in de commissie
zorg. Zij heeft de commissie met name administratief ondersteund en fungeert tevens als
sparringpartner van de coördinator op het gebied van vrijwilligersbeleid.
De commissie heeft maandelijks overlegd.

VOORBEREIDINGEN NIEUWBOUW AMANDI-HUIS
Na de beslissing in 2016 om het Amandi-huis te gaan realiseren op de oude fundering
van de voormalige basisschool De Meerpaal in Nieuwe Wetering, was 2017 het jaar van
de nodige uitwerkingen en voorbereidingen. Het in 2016 door Ben Schildwacht van
Schildwacht Architecten in samenwerking met Ed van de Wetering van MOVE urban
architecture opgestelde voorlopig ontwerp is in de loop van 2017 verder vervolmaakt.
Het bezoek aan diverse hospices en de adviezen die zij meegaven, bracht meer zicht op
hoeveel ruimte daadwerkelijk in praktijk nodig is. Daarnaast is ook geluisterd naar de
adviezen van fysiotherapeuten voor de inrichting van het huis en de tuin. De wens om
een eigen ruimte voor de vrijwilligers van Amandi te realiseren is mogelijk gebleken door
dit te combineren met de functie van familie- en ontmoetingsruimte. De aanpassingen
hebben geleid tot een aangepast ontwerp, dat vervolgens wordt doorgerekend en
omgezet in een definitief ontwerp.
Het bestuur heeft ervoor gekozen één aannemer uit te nodigen om het voorlopig ontwerp
in bouwteamverband uit te werken tot een definitief ontwerp. Voor deze constructie is
gekozen vanwege het unieke karakter van het bouwproject en om het bouwproces zo
efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Het bouwteam is eind 2017 gestart. In
het voorjaar van 2018 wordt de offerte verwacht.
In de loop van 2017 werd duidelijk dat voor goede toegankelijkheid van het Amandi-huis
de aanleg van een nieuwe brug noodzakelijk is. Nader onderzoek naar mogelijkheden,
kosten, benodigde vergunningen en de keuze voor een leverancier volgen in 2018.
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Voor de aanleg van de tuin bij het Amandi-huis heeft een grote sponsor zich gemeld bij
Amandi met het aanbod om in samenwerking met hovenier UitdenBoogaard de aanleg
van de tuin te verzorgen. Uiteraard heeft het bestuur dit aanbod dankbaar aanvaard. Bij
het maken van een ontwerp wordt een samenwerking aangegaan met ROC, en krijgt
stagiair Lucas van Bakel de kans om praktijkervaring op te doen. Zo worden meerdere
goede doelen gediend!
Met de gemeente Kaag en Braassem zijn besprekingen gevoerd over (aankoop van) de
locatie en de benodigde vergunningen.

ZORG VOOR DE TOEKOMSTIGE GASTEN
Begin 2017 zijn verkennende gesprekken gevoerd met vijf thuiszorgorganisaties. Met
drie organisaties zijn vervolggesprekken gevoerd over mogelijkheden, zorgvisie, ervaring
en ambitie. Vanuit de overtuiging dat het voor alle partijen meerwaarde heeft om de
verantwoordelijkheid en organisatie van de verpleegkundige zorg bij één thuisorganisatie
neer te leggen, is uiteindelijk een keuze gemaakt. In Allerzorg heeft Amandi een partner
gevonden die aansluit bij wat Amandi wil: innovatieve en hoogwaardige verpleegkundige
zorg leveren ‘zoals we die aan onze naasten zouden geven’.
Allerzorg heeft vervolgens de bij hen aanwezige knowhow en contacten ingezet door op
constructieve wijze mee te denken over een alternatieve en meer passende wijze van
financiering. In de gesprekken met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid toonde Allerzorg
zich een gewaardeerde partner. Zorg & Zekerheid heeft zich ontvankelijk getoond voor
de argumenten en voorstellen die vervolgens zijn voorgelegd rondom een financiering op
maat. Deze financiering is gebaseerd op daadwerkelijke behoefte aan zorg, kwaliteit, de
toegevoegde waarde van de inzet van vrijwilligers, transparantie en innovatie. In 2018
wordt hiertoe een driejarige overeenkomst getekend tussen Amandi, Allerzorg en Zorg &
Zekerheid.

VRIJWILLIGERS
Hoewel de bouw van het Amandi-huis nog moet starten, hebben zich inmiddels al 65
vrijwilligers gemeld. Het merendeel als zorgvrijwilligers, maar ook hebben zich
vrijwilligers gemeld om te koken, voor tuinonderhoud, voor de administratie, voor
promotiewerkzaamheden, om massages te geven en nog veel meer. Hartverwarmend!
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Op 23 mei is er een bijeenkomst geweest waarbij de aspirant-vrijwilligers van Hospice
Amandi samen met de vrijwilligers van Amandi Thuis zijn bijgepraat over de
ontwikkelingen op dat moment en waar zij kennis konden maken met elkaar.
Huisarts Har Meijer gaf een inspirerende lezing met vele anekdotes uit de praktijk.
Alle zorgvrijwilligers krijgen een uitgebreide scholing voordat zij daadwerkelijk worden
ingezet. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met mogelijke opleiders om een goede
keuze te kunnen maken voor een opleider die in 2018 samen met de coördinator de
trainingen gaat verzorgen.
De commissie zorg heeft in 2017 uitgebreid van gedachten gewisseld over hoe de
vrijwilligers in te zetten. Dit heeft geresulteerd in een visie en kernwaarden, die in de
opleiding van de vrijwilliger kunnen worden meegegeven, en een vrijwilligersbeleid, met
meer praktische afspraken over de organisatie en uitvoering.
In 2017 is een aantal vrijwilligers al gestart bij Amandi om te helpen bij de
voorbereidende werkzaamheden. Marian Bakker is actief op het secretariaat, Ed Hölscher
en Peter Smits leveren een bijdrage op het gebied van de ICT en met Sungi Verhaar
beschikt Amandi over een fotografe die bijzondere momenten in mooie beelden vastlegt.

PR-ACTIVITEITEN
Amandi brengt 6 maal per jaar een nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zijn de laatste
ontwikkelingen en nieuwtjes te lezen. Inmiddels zijn bijna 900 mensen geabonneerd op
de nieuwsbrief.
De nieuwsbrieven (en jaarverslagen) zijn terug te vinden op de website van Amandi:
www.hospiceamandi.nl. In 2017 is een aparte pagina toegevoegd met een link naar
zusterorganisatie Amandi Thuis. Het vrijwillige beheer van de website met altijd de
laatste actualiteiten draagt bij aan de bekendheid van Amandi.

FONDSENWERVING
In 2017 zijn vrijwilligers van Amandi aanwezig geweest bij diverse evenementen om de
plannen voor het Amandi-huis onder de aandacht te brengen en vrijwilligers en
donateurs te werven. De acties bleken zeer succesvol, vele nieuwe donateurs zijn
geworven en de naam Amandi wordt steeds meer bekend onder de bewoners van de
gemeente. Eind 2017 zijn er 350 van de 600 gewenste periodieke donateurs en hebben
180 eenmalige donateurs een bijdrage geleverd. De steun van deze particuliere
donateurs levert een bijdrage aan de jaarlijkse exploitatiekosten. Dankzij hun bijdrage is
het voortbestaan van Amandi gewaarborgd. Onze dank gaat uit naar allen die Amandi op
deze wijze een warm hart toedragen.
Veel dank is verschuldigd aan de vele vrijwilligers en sponsoren (in natura) die een
bijdrage hebben geleverd bij:
-
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Braderie in Leimuiden op 14 juni
Braderie in Woubrugge op 17 juni
Rabo fietstocht op 25 juni
Jaarlijks organiseert de lokale Rabobank een fietstocht in en rondom Kaag en
Braassem. Dit jaar mocht Amandi met een stand in Hoogmade de fietsers
benaderen voor de verkoop van water of het invullen van een donateurskaart.
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-

-

-

Sluisconcert op 1 juli
Onder de bezielende leiding van Paul Koek werd ook in 2017 weer een grandioos
Sluisconcert op het water bij het sluisje in Roelofarendsveen georganiseerd. De
mooie avond met bijzondere en opzwepende muziek maakte het voor de
luisteraars tot een hele aangename avond. De bijdrage die door de aanwezigen is
opgebracht kwam ten goede aan Amandi.
Rondje Ka op 2 juli
Rondje Ka is een initiatief van lokale wandelliefhebbers, die de prachtige
omgeving waarin ze wonen graag willen delen met andere wandelaars. Jaarlijks
wordt een deel van de opbrengst gedoneerd aan een goed doel. Amandi was dit
jaar aan de beurt en heeft een prachtig bedrag in ontvangst mogen nemen.
Braderie Oude Wetering op 8 juli

In 2017 zijn diverse fondsen met succes aangeschreven met het verzoek een financiële
bijdrage te leveren aan de bouw en inrichting van het Amandi-huis. Er zijn toezeggingen
gedaan voor in totaal € 425.000. In 2017 is aan bijdragen van bedrijven, organisaties en
instanties een mooi bedrag van ruim € 42.000 bijeengebracht.
Deze prachtige toezeggingen en donaties brengen de realisatie van het Amandi-huis in
zicht en zijn door het bestuur ervaren als een stevige steun in de rug.

SAMENWERKING
In 2016 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 bij te dragen aan de palliatieve zorg in onze
gemeente. De inzet bij mensen thuis en opname in het Amandi-huis vullen elkaar aan.
Een verregaande samenwerking ligt dan ook zeer voor de hand. In 2017 zijn de beide
besturen van Hospice Amandi en Amandi Thuis bijeen geweest voor nadere kennismaking
met elkaar en om de wederzijdse wensen en ideeën uit te wisselen. Dit heeft geleid tot
het tekenen van een intentieverklaring in oktober 2017 met als doel te onderzoeken wat
nodig is om te komen tot een fusie op termijn. Voor dit onderzoek zijn werkgroepen
ingesteld op de volgende deelgebieden: organisatie en coördinatie, zorg, kwaliteit en
vrijwilligers, financiën, juridisch, huisvesting, PR & communicatie, ICT. In de praktijk was
de samenwerking al duidelijk zichtbaar bij de diverse braderieën en overige promotieactiviteiten, waarbij de vrijwilligers van beide Amandi’s samenwerkten.
De coördinator neemt deel aan het regionaal overleg tussen Hospicegroep AlphenNieuwkoop, Amandi Thuis en de VPTZ Aurelia, Boskoop en de werkgroep zelfstandige
hospices in Zuid-Holland. De samenwerking bestaat uit het uitwisselen van informatie en
kennisoverdracht.
In 2017 zijn collegiale bezoeken afgelegd bij het C’est la Vie huis in Bussum, Issoria in
Leiden, Hospice Alphen-Nieuwkoop, Thamer Thuis in De Kwakel, Margriet in Vlaardingen
en Hospice Woerden. Tijdens deze bezoeken is meer informatie ingewonnen over
inrichting, organisatie en financiering en zijn veel waardevolle tips en inzichten
verworven. Ook voor deze collega’s een woord van dank voor de tijd die zij voor Amandi
vrijgemaakt hebben.
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Jaarrekening 2017
Stichting Hospice Amandi
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JAARREKENING 2017

Aktiva

Balans

Balans

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Nieuwbouw

1

24.835

Inventaris

2

688

Liquide Middelen

3

118.526

37.547

144.050

59.357

Eigen Vermogen

29.022

22.679

Saldo exploitatie

91.022

6.343

4

120.044

29.022

Voorziening voorlichting

5

22.297

29.177

Schulden op korte termijn

6

1.709

1.158

Totaal passiva

144.050

59.357

Resultatenrekening

2017

Totaal aktiva

21.810
-

Passiva

2016
€

€
Giften. Donaties en acties

7

Rente

8

Vrijval voorziening voorlichting

5

109.132
-

10.585
184

6.880

1.500

116.012

12.269

9

21.451

4.488

Huisvestingskosten

10

151

Beheerskosten

11

3.388

1.438

91.022

6.343

Personeelskosten

Saldo explotatie

Pagina 12

-

Jaarverslag 2017

*TOELICHTING JAARREKENING
Toelichting op de balans en verlies- en winstrekening over 2017, 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. Inventaris
Aanschaf van computer en/of meubilair.
3. 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.
4. Eigen Vermogen
Het eigen vermogen per balansdatum.
5. Voorziening voorlichting
Van de Stichting STAG hebben wij een bedrag ontvangen van € 35.000.
Deze gelden mogen alleen aangewend worden voor voorlichting en opleidingen.
6. Schulden op korte termijn
Betreffen per balansdatum nog te betalen kosten en belastingen.
7. Giften, donaties en acties
Van personen, instellingen en bedrijven ontvangen gelden ter ondersteuning van Hospice
Amandi (exclusief toezeggingen van de grote sponsoren), alsmede gelden die door
gevoerde acties zijn ontvangen.
8. Rente
Ontvangen rente op spaarrekening.
9. Personeelskosten
Betreffen de salariskosten en overige personeelskosten .
Tevens zijn hier de opleidingskosten van de vrijwilligers in begrepen.
10. Huisvestingskosten
In 2017 zullen wij tijdelijk een kantoorruimte gaan betrekken.
De hier gepresenteerde kosten zijn een schatting van het uit te geven bedrag.
11. Beheerskosten
Betreffen de kosten van het bestuur en overige algemene kosten zoals telefoonkosten,
drukwerk, representatiekosten, website etc.
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