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VOORWOORD 
 

 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Hospice Amandi.  
 
In dit jaar zijn de drie voorwaarden vervuld, die het bestuur nodig had om de opdracht 
voor de bouw van het huis te vervolmaken.  
 
Als eerste ontvingen wij medio 2018 de offerte van de aannemer en konden de totale 
stichtingskosten berekend worden. Het was duidelijk dat er een groot gat te overbruggen 
was tussen deze stichtingskosten en het op dat moment beschikbare eigen vermogen 
vermeerderd met de leencapaciteit uit de exploitatie. De commissie Fondsenwerving en 
Communicatie had nog werk aan de winkel en ging met nieuw elan van start. Het 
aanschrijven van nieuwe fondsen en opnieuw aanschrijven van fondsen die reeds een 
toezegging hadden gedaan, bleek succesvol.  
Ten tweede werd in samenspraak met thuiszorgorganisatie Allerzorg en zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid een afspraak gemaakt voor een passende financiering van de tijdelijke 
zorg, waardoor voor de komende jaren een sluitende exploitatie kan worden 
gerealiseerd. 
Op basis hiervan werd als derde voorwaarde met de financier overeenstemming bereikt 
over de hoogte van de hypothecaire lening. 
 
Op het eind van het jaar was het gat dusdanig verkleind, dat het bestuur het 
verantwoord vond groen licht te geven voor de bouw. Het officiële besluit om te bouwen 
is op 7 februari 2019 genomen. 
Inmiddels is de opdracht aan de aannemer en installateur dan ook daadwerkelijk 
gegeven. De voorbereidingen zijn in volle gang en de bouw zal na de zomer een aanvang 
nemen. 
Naast de bouw zal het komende jaar zal besteed worden aan de opleiding van de 
vrijwilligers en het werven van de laatste fondsen.  
 
En, last but not least, de oplevering en opening van het Amandihuis wordt medio 2020 
verwacht. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 

 
 
 
Namens Stichting Hospice Amandi 
Wim Sleeuw, voorzitter 
 
 

 

       

 Roelofarendsveen, mei 2019 
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ORGANISATIE 
 
Bestuur 
 
Het jaar 2018 is een roerig jaar gebleken met pieken en dalen. 
 
Het jaar begon met hoge verwachtingen: er waren vergevorderde gesprekken met 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid over een passende financieringsvorm, de offerte-
aanvraag voor de nieuwbouw in Nieuwe Wetering lag bij de aannemer en de werving van 
donateurs en fondsen liep voorspoedig. In het voorjaar werd met aannemer Meerburg uit 
Leiderdorp een bouwteamovereenkomst afgesloten, waarna de berekening van de 
bouwkosten van het definitieve bouwplan volgde. Die berekening pakte fors hoger uit 
dan de kostenberekening die eind 2016 was gemaakt. De stijging was vooral een gevolg 
van de hogere bouwkosten door de aantrekkende woningmarkt, extra kosten voor 
versteviging van de vloer en aanleg van een nieuwe brug, en de aangebrachte 
verbeteringen in het definitieve bouwplan (duurzame installaties, aanpassen looproutes 
en vergroten van de gastenkamers en de multifunctionele ruimte/familiekamer). De 
tegenvaller moest snel worden verwerkt en is omgezet in extra inspanningen om het 
ontstane financiële gat te dichten met als doel om alsnog het nieuws te kunnen brengen 
dat we gaan starten met de bouw in 2019.  

Om tot een financiering op maat voor ons innovatieve Amandi-project te komen moest 
met zorgverzekering Zorg en Zekerheid gezocht worden naar een passende oplossing. 
Daarbij zijn diverse alternatieven onderzocht. De geldende subsidie- en 
financieringsmogelijkheden sluiten niet aan bij de unieke combinatie van palliatieve 
terminale zorg en de tijdelijke zorg voor kwetsbare ouderen in één huis die Amandi wil 
bieden. Samen met Zorg en Zekerheid en onze partner zorgorganisatie Allerzorg is 
uiteindelijk een passende financieringsvorm gevonden, waarbij de exploitatiekosten voor 
het Amandihuis voor een groot deel worden gedekt. 

Naarmate de daadwerkelijke realisatie van het Amandihuis steeds dichterbij komt, wordt 
de behoefte aan professionalisering van het bestuur groter. Missie, visie, kernwaarden en 
een beleidsplan zijn opgesteld en in de bestuursvergaderingen is gesproken over de wijze 
van besturen, besluitvormingsprocessen, taakverdeling bestuur en functieprofiel 
coördinator. In 2019 zullen deze onderwerpen verder worden uitgewerkt. 

Begin 2018 werd duidelijk dat Amandi niet langer kon beschikken over het kantoor in het 
Hof van Alkemade. Op 9 april is het kantoor van Amandi verhuisd naar Jachthaven De 
Brasem aan de Plantage in Oude Wetering, waar het nu samen met Amandi Thuis is 
gehuisvest. De beheerders van de jachthaven, Theo en Ada Winnubst, reageerden op de 
oproep in de nieuwsbrief voor kantoorruimte voor Amandi en stelden dit kosteloos ter 
beschikking. Het kantoor biedt ruimte voor een aantal werkplekken, een vergadertafel en 
beschikt over een keuken en is natuurlijk prachtig gelegen aan het Braassemermeer.  
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Amandi-kantoor bij jachthaven De Brasem 
 

Amandi maakt met veel dankbaarheid en plezier gebruik van dit kantoor. Omdat het 
kantoor niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, wijkt het bestuur voor de 
bestuursvergaderingen uit naar de bestuurskamer van voetbalvereniging MMO in 
Hoogmade. Ook dit wordt door het bestuur uiteraard zeer op prijs gesteld.  

 
De samenwerking met Amandi Thuis heeft in 2018 verder gestalte gekregen door het 
gezamenlijk vergaderen van de beide dagelijks besturen waarin wederzijds 
ontwikkelingen en wensen zijn uitgewisseld. In de tweede helft van het jaar heeft 
vanwege de sterke interne focus op fondsenwerving de samenwerking een wat minder 
intensief karakter gehad. Gezamenlijke activiteiten waren er vooral op het gebied van 
ICT, daar zijn grote stappen gezet. De hosting van de websites is veranderd en er is 
overgegaan van Dropbox naar Stack.  Daarbij is voor een zodanige inrichting gekozen 
dat in de toekomst beide Amandi’s makkelijk kunnen overschakelen op een gezamenlijk 
systeem. De prachtige donatie van ruim € 57.000 van Amandi Thuis aan het Amandihuis 
onderstreept de warme band tussen beide organisaties. 
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Er was meer verheugend nieuws. AgroFleur Select uit Roelofarendsveen heeft een 
prachtige, nieuw veredelde najaarsbloeier vernoemd naar Amandi: de Nerine Bowdenii 
Amandi. De Nerine is een snijbloem die ook in de tuin tot zijn recht komt en bloeit in het 
najaar. In een goed verzorgde en drukbezochte bijeenkomst eind oktober is de Nerine 
gedoopt. En er was diezelfde avond meer goed nieuws. De Stichting Nico Straathof 
maakte bekend de kosten voor de aanleg van de tuin rondom het Amandihuis te 
doneren. Het was één van de vele mooie bijdragen om het Amandihuis te helpen 
realiseren. Talrijke acties zijn gevoerd, donaties gedaan en initiatieven ontplooid, groot 
en klein, om geld in te zamelen. Hartverwarmend! Hierover leest u meer bij 
Fondsenwerving en Communicatie, verderop in dit jaarverslag. 
 

 
 
Het bestuur van Stichting Hospice Amandi heeft in 2018 11 keer vergaderd. In november 
is Corrie van Dijk als penningmeester toegetreden tot het bestuur. Zij volgde daarmee 
Jan Zandvliet op die in september was gestopt als bestuurslid.  

 
Coördinator  
 

De arbeidsovereenkomst met coördinator Jenny van Velzen is per 1 oktober 2018 
overgegaan in een vast dienstverband. In 2018 ondersteunde en adviseerde zij het 
bestuur op diverse aandachtsgebieden en fungeerde daarmee als spin in het web. In 2019 
gaat zij zich vooral richten op de werving en toekomstige opleiding en aansturing van de 
vrijwilligers. 

 
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  Burgemeester gemeente Kaag en Braassem 
Hr. W. Beekhuis    Huisarts in ruste 
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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Werkgroepen 
 

Fondsenwerving en communicatie 

Leden 
Rob Hensen, voorzitter 
Corrie van Dijk 
Fons van Rijn, nieuwsbrieven, contacten met de media 
Wim Sleeuw 
Jenny van Velzen 
Bep Verdel, administratieve ondersteuning 
Lonneke de Vries 
 
De commissie heeft als doel het verwerven van fondsen en sponsoren voor de bouw van 
het Amandihuis en het verzorgen van de PR en communicatie. De communicatie-
activiteiten bestaan onder andere uit het onderhouden van de website en het naar buiten 
brengen van nieuws, via de nieuwsbrief, persberichten en andere media. In 2018 zijn 4 
nieuwsbrieven verschenen. De commissie is veelvuldig bijeen geweest. Met name in de 
laatste maanden van 2018 zijn extra inspanningen verricht om de benodigde gelden 
binnen te halen. 
 
Huisvesting 

Leden 
Johan de Graaf, voorzitter 
Corrie van Dijk 
Rob Hensen 
Klaas Jongens 
Wim Sleeuw 
Paul Wolvers 
 
De commissie heeft als doel nieuwbouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering voor te 
bereiden en te realiseren. De commissie heeft daartoe intensief overleg gevoerd, zowel 
intern als met diverse externe partijen, zoals de gemeente, architect, aannemer, 
installateur, kostendeskundige. 

Zorg 

Leden 
Jenny van Velzen, voorzitter 
Wouterus Beekhuis (tot september 2018) 
Jolanda Bogaards 
Karin Kuiters 
Wim Sleeuw 
Riet Spaargaren 
 
De commissie heeft als doel de toekomstige zorg in het Amandihuis voor te bereiden, 
met specifiek aandachtspunt de inzet van de vrijwilligers. Wouterus Beekhuis heeft in 
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verband met de verhuizing naar het oosten van het land de commissie zorg verlaten. De 
commissie heeft in 2018 9 keer vergaderd. In de laatste maanden van het jaar waren de 
activiteiten vooral gericht op het overleg en maken van afspraken met zorgorganisatie 
Allerzorg en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid over de financiering van de zorg in het 
Amandihuis.  

ICT 

Leden 

Paul van Emmerik  
Ed Holscher 
Mieke van der Meer 
Wim Sleeuw 
Peter Smits 
Jenny van Velzen 
 
De commissie is een gezamenlijke commissie waarin ook Amandi Thuis is 
vertegenwoordigd en heeft als doel beide stichtingen te adviseren en ondersteunen op 
ICT-gebied. 

 

Overige vrijwilligers 

Marian Bakker, administratie 
Annelies de Bock, website 
Ron Helsloot, administratie donateurs 
Fons van Rijn, pers 
Sungi Verhaar, fotografie 
 
 

VOORBEREIDINGEN NIEUWBOUW AMANDIHUIS 
 
In april 2018 is de bouwteamovereenkomst met aannemer Meerburg uit Leiderdorp 
getekend. Voor deze constructie is gekozen vanwege het unieke karakter van het 
bouwproject en om het bouwproces zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. In 
de loop van 2018 volgde de offerte op basis van het definitieve bouwontwerp. Een 
beoordeling door externe kostendeskundigen van de offerte volgde, evenals overleg over 
installaties.  
 
Voor een goede toegankelijkheid van het Amandihuis is aanleg van een nieuwe brug 
noodzakelijk. In 2018 zijn ontwerp van de brug en bijbehorende kosten in kaart gebracht 
en is overleg gevoerd over de benodigde vergunningen. 
 
In oktober is het ontwerp voor de tuin rond het Amandihuis gepresenteerd door ROC-
stagiair Lucas van Berkel. De tuin zal in samenwerking met hovenier Uit den Boogaard 
verder worden uitgewerkt. De kosten van de aanleg van de tuin worden gesponsord door 
een donatie van de Stichting Nico Straathof.  
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Met de gemeente Kaag en Braassem zijn besprekingen gevoerd over (aankoop van) de 
grond en de benodigde vergunningen.  
Met de beoogde financier is overleg geweest over het verstrekken van een hypotheek 
voor het Amandihuis. 
 

 
ZORG VOOR DE TOEKOMSTIGE GASTEN 
 
In 2017 is gekozen voor Allerzorg als partner voor het leveren van innovatieve en 
hoogwaardige verpleegkundige zorg ‘zoals we die aan onze naasten zouden geven’. In 
2018 hebben zij op constructieve wijze Amandi ondersteund in het overleg met 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid over een alternatieve en meer passende wijze van 
financiering. Dit heeft geleid tot een financiering op basis van wijkverpleging met een 
vaste bijdrage voor Amandi ter dekking van de exploitatie. Allerzorg voorziet in een team 
voor de verpleegkundige zorg, waaronder een verpleegkundig coördinator en een 
specialist ouderengeneeskundige. Amandi voorziet in de inzet van 2 speciaal opgeleide 
vrijwilligers van ’s ochtends 7 uur tot ’s avonds 23 uur. 

 
VRIJWILLIGERS 
 
De opgelopen vertraging betekende voor de vele aangemelde zorgvrijwilligers dat in 
2018 nog niet kon worden gestart met de intakegesprekken en de opleiding. Hier wordt 
in 2019 een start mee gemaakt. 
Als onderdeel van het vrijwilligersbeleid zijn in 2018 vrijwilligersovereenkomsten 
opgesteld voor de vrijwilligers die Amandi nu al actief ondersteunen. In een feestelijke 
bijeenkomt in mei zijn de overeenkomsten ondertekend. 
Naast de vrijwilligers die bij de commissies staan genoemd, zijn actief als vrijwilliger: 
Marian Bakker als administratief medewerker op het secretariaat, Ron Helsloot beheert 
de donateursadministratie, Sungi Verhaar maakt foto’s, Annelies de Bock beheert de 
website en Fons van Rijn verzorgt de contacten met de pers.  
 

 
Vrijwilligers na ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst 
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COMMUNICATIE  
  
Amandi bracht in 2018 4 maal 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. Hier vindt u tevens een link naar zusterorganisatie Amandi Thuis. 
De bekendheid van Amandi is in 2018 versterkt door diverse publicaties in de media. 
 
 

 
Artikel Leidsch Dagblad 
 
 

FONDSENWERVING 
 
Ook in 2018 zijn er diverse activiteiten ontplooid om de plannen voor het Amandihuis 
onder de aandacht te brengen. Daarbij konden we steevast rekenen op de medewerking 
van velen. Eind 2018 zijn er 392 donateurs. Het streven is om met 600 periodieke 
donateurs te zorgen voor een stabiele bijdrage in de jaarlijkse exploitatiekosten. In 2018 
hebben ook veel eenmalige donateurs een bijdrage geleverd. Dat gebeurt door het 
overmaken van een bedrag, maar ook door legaten en het schenken van geld dat is 
ontvangen bij verjaardagen, huwelijksvieringen of begrafenissen. Onze dank gaat uit 
naar allen die Amandi op deze wijze een warm hart toedragen. 
 
Veel initiatieven zijn ontplooid, waarbij vele vrijwilligers en sponsoren (in natura) een 
bijdrage hebben geleverd. We noemen onder andere:  
 

- De verkoop van tulpen bij Buurman Toon op 11 februari  
- De Rotary Quiz op 7 april 
- Opbrengst emballagebonnetjes en verkoop armbandjes bij supermarkt Plus 

Roelofarendsveen 
- Braderie in Leimuiden op 13 juni 
- Waterrecreatiedagen Woubrugge op 16 juni 
- Rabo fietstocht op 24 juni 
- Braderie Oude Wetering op 7 juli 
- Collecte Diakonieweekend in november 
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In 2018 zijn diverse fondsen met succes aangeschreven met het verzoek een financiële 
bijdrage te leveren aan de bouw en inrichting van het Amandihuis. Er zijn toezeggingen 
gedaan voor de nieuwbouw, de inrichting maar ook voor de opleidingskosten van de 
vrijwilligers. In 2018 is aan bijdragen van bedrijven, organisaties en instanties een mooi 
bedrag van ruim € 35.000,- bijeengebracht. 

Deze prachtige toezeggingen en donaties brachten de realisatie van het Amandihuis heel 
dichtbij. Het bestuur is dankbaar voor deze stevige steun in de rug. 

 
SAMENWERKING 
 
In oktober 2017 hebben stichtingen Hospice Amandi (Amandihuis) en Amandi Thuis een 
intentieverklaring getekend met als doel te onderzoeken wat nodig is om te komen tot 
een fusie op termijn. Samenwerking wordt gezocht op het gebied van organisatie en 
coördinatie, zorg, kwaliteit en vrijwilligers, financiën, juridisch, huisvesting, PR & 
communicatie en ICT.  Amandi Thuis levert al meer dan 25 jaar vrijwilligers voor 
palliatieve terminale zorg die 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 Amandihuis vullen elkaar aan. 
Een verregaande samenwerking ligt dan ook zeer voor de hand en heeft in 2018 ook 
concreet gestalte gekregen door de mooie donatie van ruim € 57.000 van Amandi Thuis 
aan het Amandihuis. In de nieuwbouw zal straks ook Amandi Thuis haar thuis vinden met 
een ruimte voor haar vrijwilligers, coördinatoren en archief.  

 

Overhandiging cheque Amandi Thuis 

Ook met omliggende hospices is er contact en samenwerking. De coördinator neemt deel 
aan het regionaal overleg tussen Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop, 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.  
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Jaarrekening 2018 
Stichting Hospice Amandi  
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JAARREKENING 2018 
 

  
Balans	

	
Balans		

	  
31-12-2018	

	
31-12-2017	

	  
€	

	
€	

Activa		
	    

     Nieuwbouw	 1	 58.299	
	

24.835	
Inventaris	 2	 1.235	

	
688	

	     Liquide	Middelen	 3	 149.620	
	

118.527	

	     Totaal	activa	
	

209.153	
	

144.050	

	     
     Passiva	

	    
     Eigen	vermogen	

	
120.044	

	
29.022	

Saldo	exploitatie	
	

73.055	
	

91.022	

	  
193.099	

	
120.044	

	     Voorziening	voorlichting	 4	 14.865	
	

22.297	

	     Schulden	op	korte	termijn	 5	 1.190	
	

1.709	

	     Totaal	passiva	
	

209.153	
	

144.050	

	     
     
     Resultatenrekening	

	
2018	

	
2017	

	     Giften/donaties/acties/subsidies	 6	 94.209	
	

109.132	
Rente	

	
56	

	  Vrijval	voorziening	voorlichting	 4	 7.432	
	

6.880	

	  
101.696	

	
116.012	

	     Personeelskosten	 7	 20.610	
	

21.451	
Huisvestingskosten	

	   
151	

Beheerskosten	 8	 7.765	
	

3.388	
Afschrijvingskosten	 2	 267	

	  
     Saldo	exploitatie	

	
73.055	

	
91.022	
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Toelichting jaarrekening 2018   

 
1 Nieuwbouw  
 Betreft investeringen van 2016 t/m 2018 met betrekking tot de nieuwbouw:  

Kostenramingen, bouwkostenadvies, kosten architect, kosten constructeur, kosten 
adviseur en toezichthouder  

 
2 Inventaris  
 Aanschaf computerapparatuur verminderd met de afschrijvingen.  
   
3 Liquide middelen  
 Betreft de direct opeisbare vorderingen op de kredietinstelling en kasmiddelen
   

Betaalrekening € 14.559,- 
Spaarrekening € 135.000,- 
Kas € 61,- 

 
4 Voorziening voorlichting  
 Van de Stichting STAG hebben wij in 2014 een bedrag ontvangen van € 35.000,- 
 De bijdrage dient aangewend te worden voor voorlichting en opleidingen.   
 Vrijval 2018 en voorgaande jaren € 20.135,- Restant € 14.865,-  
   
5 Schulden op korte termijn  

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één 
jaar. Per balansdatum nog te betalen kosten en belastingen  

   
6 Giften/donaties/acties/subsidies  

Ontvangen van personen, instellingen, bedrijven, organisaties en gelden die door 
gevoerde acties zijn ontvangen ter ondersteuning van Hospice Amandi.  
(exclusief bedragen van de toezeggingen door subsidieverstrekkers en sponsoren 
voor de nieuwbouw die pas worden uitgekeerd na realisatie van de nieuwbouw)
  

   
7 Personeelskosten  
 Betreffen de salariskosten, de werkgeverslasten en de overige personeelskosten
    
8 Beheerskosten  

Betreft kantoorkosten, telefoon, postbus, porti, vergaderkosten, accountant-
/advieskosten, verzekeringen, website, representatie en promotiekosten  


