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JAARVERSLAG 2018
Voorwoord door de voorzitter,
De Stichting Vrienden van het Hospice Wijchen bestaat dit jaar 6 jaar en ondersteunt financieel de
activiteiten van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen en de Stichting
Vastgoed VPTZ Wijchen op het gebied van terminale zorg zowel in het Hospice als in de
thuissituatie (thuiswaken).
De Stichting weet zich gesteund door een schare trouwe begunstigers. Die steun is de basis voor
een gezond financieel beleid van het Hospice Wijchen. Het financieel verslag als onderdeel van dit
jaarverslag getuigt daarvan. Dankbaarheid en waardering voor deze steun is dan ook wederom op
zijn plaats.
Komend jaar gaan we het eerste lustrum van het Hospice Wijchen vieren. In de afgelopen vijf jaren
heeft het Hospice Wijchen zijn bestaansrecht ruimschoots bewezen. Dat lustrumjaar voor het
Hospice willen wij ook graag gebruiken om de band met onze vrienden en overige begunstigers
verder te versterken.
Fons Bartray
Voorzitter

Jaaroverzicht 2018
Beleid en organisatie
Doelstelling
Het genereren en beheren van inkomsten c.q. het werven van fondsen ten behoeve van de
stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen en de stichting Vastgoed Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg Wijchen. Deze stichtingen verzorgen met vele vrijwilligers terminale
zorg zowel in het Hospice als in de thuissituatie (Thuiswaken).
Het bestuur bestaat uit de volgende leden.
Fons (A.M.) Bartray.
voorzitter
Geer (G.J.A.) Verbiezen.
secretaris
Richard (R.Th.W.M.) Binnendijk. penningmeester
Mart (M.T.A.) de Bruijn.
algemeen lid
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Activiteiten in 2018
De belangrijkste taak van de Stichting is het werven, het beheer en de administratie van gelden
die voortkomen uit ons netwerk van certificaathouders, donateurs en vrienden.
Dit jaar was het ‘t laatste jaar dat wij de jaarlijkse bijdrage van de certificaathouders
incasseerden. Deze ondersteuning heeft er voor een groot deel toe bijgedragen dat het
Hospice Wijchen financieel onafhankelijk is. Dat heeft natuurlijk een geweldig positief effect op
de jaarlijkse begroting van het Hospice.
Ondanks het positieve financiële plaatje blijven wij de diverse ontwikkelingen volgen teneinde
ook in de toekomst een gunstige positie te behouden. Dat betekent dat wij het komende jaar
en met name in het lustrumjaar van het Hospice Wijchen nader contact met onze begunstigers
zullen zoeken. Wij vertrouwen erop dat duidelijkheid en met name openheid van (financiële)
zaken de beste basis zal zijn voor een verdere en langdurige relatie. De bijeenkomst met de
certificaathouders aan het einde van het verslagjaar waarin wij hen zowel financieel als
inhoudelijk hebben bijgepraat was daartoe een eerste aanzet.
Er waren in het afgelopen jaar weer een groot aantal, veelal spontane acties om gelden voor
het Hospice Wijchen te werven. Het is niet onze gewoonte om dergelijke acties bij naam en
toenaam in jaarverslagen te noemen, maar het benoemen in algemene termen is zeker op zijn
plaats. De acties variëren van collectes bij uitvaarten, jubilea en evenementen. Al deze acties
hebben samen het Hospice Wijchen een groter bedrag gebracht dan begroot.
Na het wegvallen van de inkomsten uit certificaten zullen, zonder verdere maatregelen, de
vaste inkomsten afnemen. Door spontane en eenmalige acties is dit afgelopen jaar voldoende
gecompenseerd. En hoezeer wij die spontane acties ook zullen blijven verwelkomen, wij
proberen voor de toekomst de verhouding vaste / spontane inkomsten enigszins te
beïnvloeden. Voor het lustrumjaar (2020) van het Hospice Wijchen worden hier een aantal
acties voorbereid.

Begunstigers
Overzicht van de belangrijkste gegevens m.b.t. certificaten, giften en donaties in 2018
Per 31 december 2018 mocht de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen zich gesteund
weten door de volgende begunstigers:
- Er waren 42 certificaathouders
- Er zijn 330 vrienden die een periodieke bijdrage schenken
- Er zijn 80 eenmalige donaties

Jaarrekening 2018:
Deze staat vermeld op www.hospicewijchen.nl / organisatie / Stichting Vrienden VPTZ Wijchen
Contactgegevens:
ANBI nummer: 8531.40.601 KvK nummer: 58689753 Bankrekening: NL81 RABO 0130 3001 52
281119
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