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Stichting Vrienden Hospice & Thuiswaken Wijchen 
 
BESTUURSVERSLAG 2020 
 
 

                                

 

  
Voorwoord 
  
De Stichting Vrienden van Hospice & 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.  
Allesoverheersend is in het verslagjaar de coronapandemie geweest. De daaruit voortvloeiende 
noodzakelijke beperkende maatregelen in het sociale verkeer hebben zelfs geleid tot een tijdelijke sluiting 
van het hospice en opschorting van de activiteiten in het thuiswaken. 
In het begin van het verslagjaar hebben we een beleidsplan voor de Stichting Vrienden vastgesteld. De 
daarin voorgenomen activiteiten met betrekking tot lustrumviering en werving van vrienden hebben we 
helaas goeddeels moeten opschorten. 
De steun van certificaathouders en vrienden blijft echter de basis voor een gezond financieel beleid van het 
Hospice Wijchen. Dat is de reden dat in het verslagjaar toch een vriendenwerfactie is opgestart met als 
doelstelling het aantal vrienden en daarmee de financiële ondersteuning vanuit de Wijchense 
gemeenschap weer te doen groeien. Dat is een succesvolle actie geweest en de doelstelling voor de 
komende jaren blijft dan ook om door te groeien naar 500 vrienden. 
Het financieel verslag als onderdeel van dit jaarverslag getuigt nog steeds van een gezonde situatie die 
voldoende ruimte biedt om het hospice en thuiswaken toekomstbestendig financieel te ondersteunen. 
Want we weten allemaal dat we gemiddeld ouder worden en daarom aan het einde van ons levenspad óók 
extra zorg nodig hebben. Thuiswaken en Hospice Wijchen willen we daarbij blijven ondersteunen. 
Dankbaarheid en waardering voor de steun uit de Wijchense gemeenschap is derhalve opnieuw op zijn 
plaats.  
  
Fons Bartray,  Voorzitter  
  
  
Jaaroverzicht 2020 
  
Beleid en organisatie  
De belangrijkste taak van de Vriendenstichting 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 Wijchen financieel 
onafhankelijk is. 
 
Er is in het eerste kwartaal van 2020 door het bestuur een beleidsplan voor de komende vijf jaren 
vastgesteld. De vierjaarlijkse financiële prognose is geactualiseerd. 
 
De Stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:  
Fons Bartray, voorzitter; Geer Verbiezen, secretaris (tot 1 januari 2021);  Anja van Baardewijk, secretaris 
(vanaf 1 januari 2021); Richard Binnendijk,  penningmeester;  Mart de Bruijn, algemeen lid. 
 
 
 
 

mailto:info@hospicewijchen.nl
http://www.hospicewijchen.nl/


 

 Fazantstraat 66 | 6601 BP  Wijchen    024 – 641 49 05     vrienden@hospicewijchen.nl    

 www.hospicewijchen.nl IBAN: NL81 RABO 0130 300 152  t.n.v. Vrienden van VPTZ Wijchen | 
ANBI: RISN nr 8531.40.601 | KvK: 58 68 97 53 

Geer Verbiezen was medeoprichter van de stichting Vrienden van het Hospice en heeft na 8 jaren besloten 
de secretarisrol over te dragen en afscheid te nemen van de bestuurstaken. Het bestuur is aan hem veel 
dank verschuldigd voor zijn inzet  voor de Stichting. Hij zorgde jarenlang voor een zorgvuldige 
verslaglegging en heeft ook de digitalisering van het archief van de stichting ter hand genomen. Mede door 
zijn kennis en inzet kon de vriendenwerf-actie in 2020 van start gaan. 
 
Activiteiten in 2020  
  
In het verslagjaar heeft de stichting de wervende acties verbonden aan de lustrumviering (Open dagen 
hospice en symposium) helaas moeten opschorten. 
Om het aantal vrienden weer te doen toenemen is er toch zelfstandig een vriendenwerfactie opgezet. Er is 
publiciteit gecreëerd in de plaatselijke gedrukte media en op social media. Ook is er een huis-aan-huis-
folder verspreid. De respons hierop was groter dan we durfden hopen. Dit bewijst opnieuw dat het Hospice 
en Thuiswaken Wijchen veel goodwill kennen in de Wijchense gemeenschap en dat deze voorzieningen hun 
bestaansrecht meer dan bewezen hebben.  
 
De giften uit collectes onder nabestaanden en giften uit legaten waren ook in 2020 weer een belangrijk 
deel van onze inkomsten. 
  
We hopen en vertrouwen erop dat het aantal spontane en eenmalige acties na het vervallen van de 
beperkende maatregelen samenhangend met de coronapandemie weer zullen toenemen. Deze spontane 
acties blijven van groot belang om de financiële steun te blijven genereren. 
 
De basis van de financiële exploitatie willen we blijvend versterken door het aantal vrienden (donateurs) 
met gerichte communicatie- en wervingsacties verder uit te breiden.  
  
Begunstigers  
 
Per 31 december 2020 werd de Stichting Vrienden van Hospice & Thuiswaken Wijchen gesteund  door de 
volgende begunstigers (tussen haakjes de aantallen in 2019):  
16 (13) certificaathouders (dat zijn onze begunstigers die in een overeenkomst hebben vastgelegd ons 
tenminste vijf jaar een bedrag te zullen schenken); 
324 (273) vrienden die een periodieke bijdrage schenken; 
139 (57) eenmalige donaties. Dit zijn naast  eenmalige  bijdragen ook donaties i.v.m. begrafenissen en 
spontane sponsoracties. 
  
Jaarrekening 2020 
 
Deze staat vermeld op www.hospicewijchen.nl/index.php/jaarrekening-jaarverslag 
 
De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld nadat door de onafhankelijke accountant is vastgesteld dat 
deze een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. 
 
Hieronder vermelden we enkele belangrijke uitgaven welke wij dankzij de giften van vele Wijchenaren in 
2020 ten behoeve van het Hospice konden doen: 

- Een donatie voor de exploitatie van het gebouw van het hospice ter grootte van € 30.000,--; 
- Door een grote donatie van ruim €7000,-- van de Stichting Roparun werden door het Hospice de 

volgende noodzakelijke aanschaffingen gedaan:  
o Vervanging tuinmeubelen voor gasten van het Hospice 
o Douchestoel 
o Aanschaf extra verbandmiddelen 
o Knick Cup drinkbekers 
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