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Algemene informatie 

Naam:     Stichting Hospice Amandi   

KvK nr.   58902090 

RSIN-nummer:   853230560 

Postadres:  Postbus 11 

2370 AA Roelofarendsveen 

Website:   www.hospiceamandi.nl 

Emailadres:   info@hospiceamandi.nl 

 

Doelstelling Stichting Hospice Amandi 

De stichting heeft ten doel: 

- Het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks 

leven.  

- Het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een hospicevoorziening, dat 

naar zijn aard kleinschalig is, waarbij de levensstijl van de betrokkenen centraal staat en waar 

de situatie en verzorging zoals dit thuis was zoveel mogelijk wordt gecontinueerd. 

Uitgangspunt van de zorg vormen de behoeften en verlangens van de mens in zijn laatste 

levensfase casu quo stervensfase en zijn nabestaanden. Bij de aan te beiden zorg wordt 

tegemoet gekomen aan de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele behoeften van de 

betrokkenen, hetgeen er aan bijdraagt dat deze persoon op een zo waardig mogelijke wijze 

zijn leven kan afronden. 

- En voorts alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest 

uitgebreide zin van het woord. 

De stichting tracht dit onder meer te bereiken door: 

- Het creëren van verzorgingsmogelijkheden waarbij de individuele levensstijl zoveel mogelijk 

wordt gerespecteerd 

- Het in eigendom verwerven en/of huren van een of meer huizen, alsmede het onderhoud en 

de exploitatie daarvan 

- Het in eigendom verwerven en/of huren van medische en zorg ondersteunende apparatuur, 

alsmede het onderhoud en de exploitatie daarvan 

- Het samenwerken met plaatselijke organisaties, zoals die van vrijwilligers in de terminale 

zorg 

- Het zonodig verwerven, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers, zulks met inachtneming 

van de richtlijnen van de VPTZ Nederland 

- Alle overige wettige middelen welke tot het beoogde doel kunnen leiden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospiceamandi.nl/


 

Statutaire bestuurssamenstelling 

W.J. Sleeuw, voorzitter 

J.C.E. van Velzen, secretaris 

G.P.M. de Koning, penningmeester 

P.J.M. Wolvers 

J.J. de Graaf 

 

Huidige bestuurssamenstelling 

Zie de statutaire bestuurssamenstelling aangevuld met 

E. Blom 

R. Hensen 

M.J. Spaargaren 

 

Activiteiten 2013 

Op 12 september 2013 is het bestuur Stichting Hospice Amandi opgericht. Het bestuur heeft in 2013 

de volgende activiteiten ontplooid: 

- Vaststellen visie en missie 

- Inrichting werkgroepen 

- Huisvestingswensen kenbaar gemaakt bij gemeente en voorbereidingen getroffen tot het 

opstellen van een intentieverklaring 

- Onderzoek verricht naar samenwerkingsvormen en mogelijkheden in zorgverlening 

- Contacten gelegd met omliggende hospices en andere (plaatselijke) organisaties  

- Voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een website 

- Diverse gesprekken gevoerd met potentiële donateurs 

 

Baten en lasten 2013 met toelichting 

 
Stichting Hospice Amandi 2013 

  Baten 
 Donaties 2.995,00 

  Totaal baten 2.995,00 

  

  Lasten 
 Kosten ontwikkeling website 600,64 

Vergaderkosten bestuur 46,48 

  Totaal lasten 600,64 

  Saldo (tevens saldo bankrekening) 2.394,36 

  Het boekjaar 2013 is het eerste boekjaar in het bestaan. 
  De eerste donaties werden van diversen instellingen en particulieren ontvangen. 

     
 

De kosten zijn, zoals gespecificeerd, gemaakt in het kader van de ontwikkeling van de  

website, alsmede een beperkt bedrag voor vergaderkosten. 
   


