Jaarverslag 2018 / 2019 Hospice Hattem

Inleiding
Met dit jaarverslag geven wij inzicht in de activiteiten die we in 2018 en 2019 hebben uitgevoerd en
de resultaten die we hebben behaald. We doen dit in een gecombineerd jaarverslag en een
gecombineerde jaarrekening omdat 2018 voor het hospice een ‘gebroken’ jaar is geweest vanwege
de start. Stichting Hospice Hattem is opgericht blijkens akte d.d. 20-07-2018, verleden voor notaris
mr. W.A. van der Ven, op genoemde datum. Er heeft nadien geen statutenwijziging meer
plaatsgevonden.

Algemeen
De Stichting heeft ten doel het (doen) realiseren en in standhouden in Hattem van een hospice waar
mensen in de terminale fase van hun leven in een bijna thuis situatie de mogelijkheid wordt geboden
om verzorgd en begeleid de laatste levensfase door te brengen als dat thuis niet meer mogelijk of
wenselijk is.
Om dit te kunnen verwezenlijken is er na de oprichting in 2018 veel tijd besteed aan het werven van
vrijwilligers, het werven van betaalde coördinatoren, het opknappen en inrichten van het
zorgappartement, het werven van financiële middelen en geven van bekendheid aan het hospice in
de lokale pers. Daarnaast heeft het bestuur zich gericht op het zoeken van aansluiting met en lid
worden van de VPTZ en de diverse regionale netwerken in de palliatieve zorg, het bezoeken van
andere hospices en uiteraard ook het leggen van contacten met de gemeente.
Eveneens is er energie gestoken in het organiseren van trainingen voor vrijwilligers om hen
voldoende toe te rusten op hun taak alsmede in het overleggen met alle huisartsen in de gemeente
en het leggen van contact met de transferverpleegkundigen van ziekenhuis Isala in Zwolle. Er is
geïnvesteerd in het bouwen van een duurzame samenwerking met professionele zorgaanbieders
waar het hospice mee te maken heeft, te weten Hanzeheerd De Bongerd, Buurtzorg en Vérian.

Samenstelling Bestuur per 31 December 2018
Mevr. Gerdien Pastink: voorzitter
Mevr. Stijn van der Zwaan: secretaris
Mevr. Erika Schulze: penningmeester
Mevr. Gea Heideveld: bestuurslid
Dhr. Edwin van Hoorn: bestuurslid.

Overig
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en worden benoemd voor een
periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De
aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
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