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BESTUURSVERSLAG 2021 

Voorwoord 
 
De Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen, bekend onder de 
verkorte naam: Stichting Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen, 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.  
 
Ook in 2021 had de coronapandemie een belangrijke invloed op de activiteiten van de stichting en op 
de mogelijkheden van werving van nieuwe Vrienden en Donateurs. De activiteiten in 2021 zijn 
gericht op wat wel mogelijk was. 
 
De steun van certificaathouders en vrienden blijft de basis voor een gezond financieel beleid van het 
Hospice en Thuiswaken Wijchen. De Vriendenwerfactie – gericht op de groei van het aantal Vrienden 
en Donateurs tot 500- heeft dan ook de meeste aandacht gekregen in de pers en op sociale media. 
Met onder andere de vernieuwde folder en een opvallende banner ter ondersteuning van onze 
ambitie en de actie gericht op Geven na Leven. 
 
Het financieel verslag als onderdeel van dit jaarverslag getuigt wederom van een gezonde situatie die 
voldoende ruimte biedt om het hospice en thuiswaken toekomstbestendig financieel te 
ondersteunen zodat hoogwaardige zorg aan mensen in de laatste levensfase in Wijchen 
gegarandeerd blijft.  
 
Een oprecht dank je wel aan al onze Vrienden en Donateurs en de tientallen betrokken vrijwilligers is 
op zijn plaats. 
  
Vrienden van Hospice & Thuiswaken Wijchen 
Fons Bartray voorzitter 
Mart de Bruijn, penningmeester 
Anja van Baardewijk, secretaris 
  

 

Jaaroverzicht 2021 
  
De belangrijkste taak van de Vrienden is het werven, het beheer en de administratie van gelden die 
voortkomen uit ons netwerk van certificaathouders, donateurs en vrienden. Hiermee kunnen we de 
ondersteuning geven die er voor een groot deel toe bijdraagt dat het hospice en thuiswaken in 
Wijchen financieel onafhankelijk is. 

 
Het jaarplan 2021 is in het eerste kwartaal van 2021 geactualiseerd in relatie tot de corona-
maatregelen en in afstemming met het PR en communicatieplan van Hospice & Thuiswaken Wijchen. 
De financiële prognose is eveneens geactualiseerd. 
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Aan stichting Vastgoed VPTZ is in 2014 een lening verstrekt om de bouw en inrichting van het hospice 
mogelijk te maken. Elk kwartaal wordt daarvan € 5.000 afgelost. In augustus is de afgesproken 
hypothecaire zekerheid voor deze lening in goed overleg geregeld. 
 
De Stichting Vrienden heeft geen personeel in dienst. Het bestuur bestaat uit de volgende 
(onbezoldigde) leden: Fons Bartray (voorzitter), Mart de Bruijn (penningmeester) en Anja van 
Baardewijk-Joosten (secretaris). 
 
In januari 2021 heeft Richard Binnendijk het penningmeesterschap overgedragen aan Mart de Bruijn. 
Richard was in het bestuur diegene die alles kan vertellen over het ontstaan van het hospice en de 
vriendenstichting. Nauwgezet heeft hij al die jaren de financiële administratie bijgehouden. Daarbij 
hoorde ook het privacy-proof vastleggen van de donateursgegevens in de administratie. De Vrienden 
van hospice en thuiswaken Wijchen danken Richard voor zijn enorme inzet en betrokkenheid. 
 
De stichting Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen heeft geconstateerd te voldoen aan de 
regels van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Bij de eerstvolgende statutenwijiging 
worden nog enkele punjes op de “i” gezet. 

 

Activiteiten in 2021 
  
Vooruitlopend op de vriendenwerf-actie zijn in 2021 een poster, een banner en een flyer ontwikkeld 
waarin de ambities van de Vrienden gepresenteerd worden met als motto: “Als je graag een goed 
doel wil steunen, waarom dan niet lokaal?”. Helaas konden een aantal wervingsactiviteiten niet 
doorgaan i.v.m. de corona-restricties. 
Vanuit hetzelfde motto is de flyer “Geven na leven” ontwikkeld. Deze flyer geeft inzicht in de 
mogelijkheid om de Stichting Vrienden van hospice en thuiswaken op te nemen in de nalatenschap 
om zo te investeren in een (t)huis in de laatste levensfase. Aan alle notariskantoren in de regio zijn 
deze flyers ter beschikking gesteld. 
 
Op 10 december ontving Burgemeester Van Beek het eerste exemplaar van een bijzonder boek: ‘Een 
dorpsgenoot laat je niet alleen sterven’. Het is een boek over het ontstaan en over de eerste vijf jaar 
van Hospice Wijchen. De schrijver van dit prachtige werk is Ton van Dillen. De Vrienden van Hospice 
en Thuiswaken Wijchen hebben het drukken van het boek mogelijk gemaakt.  
Alle vrijwilligers van Hospice en Thuiswaken Wijchen hebben het boek ontvangen als kerstgeschenk. 
Ook aan de vele bouwers van het eerste uur werd het boek geschonken. Voor anderen is het boek te 
koop via de Vrienden of wordt het als geschenk bij de aanmelding als donateur/vriend aangeboden. 
 
Er is in 2021 publiciteit gecreëerd in de Wegwijs en op sociale media vooral ook in verband met de 
verschijning van het boek. 
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Begunstigers  
 
Per 31 december 2021 werd de Stichting Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen gesteund 
door de volgende begunstigers (tussen haakjes de aantallen in 2020):  
 
14   (16)  Certificaathouders (dat zijn onze begunstigers die in een overeenkomst hebben 

vastgelegd ons tenminste vijf jaar een bedrag te zullen schenken); 
333 (324)  Vrienden die een periodieke bijdrage schenken; 
99   (139)  Eenmalige donaties. Dit zijn naast eenmalige bijdragen ook donaties i.v.m. 

begrafenissen en spontane sponsoracties. De giften uit collectes onder 
nabestaanden waren ook in 2021 weer een belangrijk deel van onze inkomsten.  

 
In totaal werd in 2021 € 63.523 ontvangen, dit is conform de begroting. 

 

Jaarrekening 2021 
 
Deze staat vermeld op www.vriendenhospicewijchen.nl, in het menu Jaarrekening/Jaarverslag. 
De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 2 juni 2021 nadat door de onafhankelijke 
accountant is vastgesteld dat deze een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. 
 
Enkele belangrijke uitgaven welke wij dankzij de giften van vele Wijchenaren in 2021 ten behoeve 
van het Hospice en Thuiswaken konden doen zijn: 
 

- Ondersteunen exploitatie van het Hospice. Door de corona-pandemie waren ten gevolge van 
deels sluiting en deels minder cliënten de inkomsten verminderd bij het hospice. De vaste 
lasten bleven echter hetzelfde en daarom werd er naast de vaste donatie ook een extra 
donatie gedaan voor de ondersteuning van de exploitatie gedaan aan de Stichting Vastgoed 
VPTZ van € 43.810,--. Mede dankzij deze financiële ondersteuning kon ook in 2021 de eigen 
bijdrage van cliënten beperkt blijven waardoor deze voorziening in Wijchen ook 
laagdrempelig blijft. 
 

- De kosten voor het drukken van het boek: “Een dorpsgenoot laat je niet alleen sterven” is 
gefinancierd onder het label promotiekosten. Een aantal boeken is als relatiegeschenk aan 
vrijwilligers en relaties weggegeven. Verder is besloten deze boeken als welkomstgeschenk 
te geven bij de Vrienden-werfactie.  

 
Door het bestuur is besloten een deel van de reserve te bestemmen voor een fonds voor groot 
onderhoud en vernieuwing van de installaties en inventaris. Daarbij is gebruik gemaakt van de door 
de Stichting Vastgoed VPTZ verstrekte informatie over de verwachte toekomstige uitgaven hiervoor. 
Jaarlijks zal er een bedrag van € 17.000,-- in het fonds gestort worden. Over de jaren 2016-2020 werd 
een inhaal-reservering van € 85.000,-- in het fonds gestort.  
  
Daarnaast blijft er een reserve voor onvoorziene omstandigheden en tegenvallers bij de exploitatie 
beschikbaar (bijvoorbeeld als gevolg van mindere subsidies, voor het lustrum 2025 en voor 
wervingsacties). Het grootste deel van het vermogen van de Stichting is vastgelegd in de 
hypothecaire lening aan de Stichting Vastgoed VPTZ die daarmee destijds de bouw van het Hospice 
heeft gefinancierd.  

http://www.vriendenhospicewijchen.nl/

