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De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop bestaat sinds 1 januari 2008 en is een voortzetting van
de in 1986 opgerichte Stichting Hospicegroep Nieuwkoop (later Liemeer – Nieuwkoop - Ter Aar) en van
Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn (opgericht 1991).
De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop is aangesloten bij de VPTZ, de koepelorganisatie voor
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg te Amersfoort.
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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop.
Het jaar 2021 stond helaas nog in het teken van de coronapandemie. Normaal gesproken zijn we een
organisatie waar regels niet de boventoon voeren. Iedereen is welkom en bijna alles is mogelijk.
Door de coronasituatie hebben ook wij echter onze werkwijze moeten aanpassen. Waar de nabijheid voor
ons altijd vanzelfsprekend was, kregen we nu te maken met anderhalve meter afstand. Een vriendelijk
woord en een lieve glimlach verdwenen achter het mondkapje.
Hoezeer we ook moesten wennen aan die maatregelen, de afstand bleek overbrugbaar.
Vrijwilligers bleven komen om hun belangrijke werk te doen en daar zijn wij hen heel dankbaar voor.
In Alphen aan den Rijn is de hospicewoning heel het jaar open geweest. Tweemaal hebben we de pech
gehad dat gasten helaas besmet waren met het virus. Door goede samenwerking van het coördinatieteam,
verpleegkundigen van ActiVite en de vrijwilligers hebben we de gasten niet over hoeven plaatsen. Dit in
tegenstelling tot ons Bijna Thuis Huis in Nieuwkoop waar de besmetting begin 2021 plaats had. Hier hebben
we toch iemand over moeten plaatsen en zijn we een aantal weken dicht geweest.
In dit jaarverslag vermelden wij de activiteiten van onze Hospicegroep en treft u
(cijfer-)overzichten aan die een beeld geven van onze zorgverlening, onze organisatie en vrijwilligers. Ook
leggen wij rekening en verantwoording af over de financiën.
We hebben ons, ook in het afgelopen jaar, geconcentreerd op het aanbieden van zorgzame, op maat
gesneden, vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg gaven wij zowel bij mensen thuis als in onze
hospicewoningen. Wij geven mensen daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen van
het leven, in een vertrouwde omgeving en op hun eigen manier.
Ieder jaar weer wordt enorm veel werk verzet door veel vrijwilligers om al onze activiteiten mogelijk te
maken. Zij vormen de basis van onze organisatie en zetten zich met liefde en aandacht in voor onze cliënten
en alles wat daar omheen, ook in onze woningen, nodig is. Wij willen hen daarom ook in dit jaarverslag van
harte bedanken voor hun belangeloze inzet. Daarnaast willen wij ook alle beroepskrachten bedanken voor
hun inzet en betrokkenheid.
Ook een woord van dank aan onze trouwe donateurs die ons, ieder jaar weer, financieel ondersteunen.
Deze
donaties
en
ook
alle
incidentele
bijdragen
vormen
een
belangrijke
financiële ondersteuning voor ons werk.
Namens De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop
Heini Withagen (voorzitter)
Sacha Lefeber (manager)
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2. Organisatie
2.1 Bestuur
De rode draad door geheel 2021 voor het bestuur was de ondersteuning van het operationele team rondom
de onverwachte Corona-situaties. Door de inzet van velen is het gelukt om onze diensverlening te kunnen
continueren. Daarvoor zijn we dankbaar naar alle betrokkenen.
In april 2021 is Heini Withagen benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Hospicgroep Alphen aan
den Rijn – Nieuwkoop. Als bestuur en organisatie zijn we zeer dankbaar voor de vele jaren waarin Bert van
Zeijts zich heeft ingezet voor de stichting. Deze inzet is ook door de gemeente Alphen aan den Rijn gezien
en in mei 2021 heeft Bert de erepenning van de gemeente Alphen aan den Rijn mogen ontvangen.
Contact van het bestuur met het dagelijkse team is een belangrijke basis voor een goede samenwerking.
Ook 2021 is er prettig samengewerkt en hebben de juiste mensen elkaar op het juiste moment weten te
vinden. Door de Corona-situatie is er (te) weinig contact met de vrijwilligers geweest vanuit het bestuur. Het
bestuur streeft ernaar om hier in 2022 meer aandacht aan te schenken. Het vrijwilligersbeleid (in de breedste
zin) is een belangrijk aandachtspunt voor 2022 en verder. De vrijwilligers vormen de basis van onze
organisatie.
De representatie van de Hospicegroep naar de samenleving blijft eveneens een belangrijk aandachtspunt
voor het bestuur. Palliatieve zorg in het algemeen en de hospice in het bijzonder, moeten onder de aandacht
worden gebracht zodat de continuiteit van de dienstverlening in al zijn facetten kan worden gewaarborgd.

2.2 Coördinatie – management
Als organisatie zijn wij werkzaam in twee gemeenten, met twee vrijwilligersteams en twee hospicewoningen
en daarnaast bieden wij in beide gemeenten ook zorg thuis. Dat vraagt van het coördinatieteam, met
parttime krachten, de nodige creativiteit, flexibiliteit en efficiëntie.
Ook 2021 was, zeker ook door de coronamaatregelen, een turbulent jaar waarin onze manier van zorg
bieden onder druk kwam te staan. Normaal gesproken zijn er weinig beperkende regels binnen de
woningen; de COVID-19 problematiek vereiste echter regels voor bezoek en beschermende maatregelen.
Een nieuw coordinatieteam is aan het werk gegaan. Vol betrokkenheid hebben zij vrijwilligers in in hun
kracht gezet en uitgenodigd tot meedenken over de organisatie.
Per januari was ook het BRD-team weer volledig.
Ook wisselde de persoon van administratief ondersteuner. Het is prettig dat iemand op adminstratief gebied
werk uit handen kan nemen.
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2.3 Publiciteit
Er is ook in 2021 hard gewerkt om de mogelijkheden van De Hospicegroep meer onder de aandacht te
brengen. De Hospicegroep kreeg daarbij ondersteuning van een bedrijf dat ons om niet adviseert bij onze
huisstijl en communicatie. De website is aangevuld met nieuwe foto’s van het team. Ook zijn er
aanpassingen gedaan zodat de beleidsstukken inzichtelijk zijn voor onze vrijwilligers en derden. Op
Facebook en Instagram delen wij wekelijks nieuws en interessante weetjes over De Hospicegroep.
Er zijn afgelopen jaar 2 externe nieuwsbrieven verschenen om al onze donateurs en andere stakeholders
op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen De Hospicegroep.

2.4 Samenwerking
Thuiszorg dag- en nachtmedewerkers in de hospicewoningen
De samenwerking met thuis- en welzijnszorgorganisatie ActiVite in onze beide hospicewoningen, zorgde
ook in 2021 voor waarborging van een zo groot mogelijke continuïteit en kwaliteit van zorg voor onze gasten
zowel overdag als ’s nachts. ActiVite heeft het mogelijk gemaakt dat tijdens coronabesmetting van onze
gasten de zorg volledig door hen werd overgenomen van de vrijwilligers. Zodat onze gasten gewoon in onze
hospicewoning konden blijven.
Huisartsenzorg
In 2021 werkten wij wederom op prettige wijze samen met huisartsen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.
Door de constructieve afspraken over vervangende huisartsenzorg, is elke gast in onze hospicewoning
verzekerd van huisartsenzorg. Wij zijn alle betrokken huisartsen zeer erkentelijk voor hun bijdrage hieraan.
Regionaal werken wij samen met diverse zusterstichtingen en andere aanverwante (netwerk)organisaties.
Ipse
Ook de mensen die wonen op Ipse De Bruggen in Nieuwveen kunnen in de laatste terminale fase een
beroep op ons doen. We ondersteunen de bewoners op de manier waarop onze vrijwilligers ook ingezet
worden in de thuissituaties. In 2021 hebben we onze diensten vanaf september weer aan kunnen bieden
aan deze doelgroep omdat vrijwilligers i.v.m. COVID-19 eerder niet werden toegelaten.

3. Zorgverlening
In 2021 hebben wij in totaal 117 mensen begeleid, in thuissituaties of in één van onze beide
hospicewoningen. Dit aantal is met 26 toegenomen ten opzichte van 2021. Het aantal thuisinzetten is vrijwel
gelijk gebleven 2020 en 2021. Ten opzichte van 2018 is wel een afname van thuisinzetten te zien. Een
verklaring is niet goed te geven, behalve dat deze trend landelijk ook werd gezien. Er zijn in Alphen ruim 20
mensen meer opgenomen. Ondanks dat er een periode sprake is geweest van minder aanmeldingen en
uiteindelijk 3 weken minder capaciteit is geweest door besmettingen met Covid-19. In Nieuwkoop zijn er
over het jaar genomen maar 2 gasten minder opgenomen ondanks dat door Covid-19 de woning enkele
weken gesloten is geweest en er minder aanmeldingen waren. Dit wordt verklaard door het feit dat het
aantal gemiddelde ligdagen teruggelopen is van 26 dagen naar 17 dagen.
Ook dit jaar zijn er 5 gasten geweest die weer opknapten en overgeplaatst zijn naar huis of een
verpleeghuis.
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Onze zorgverlening is ook dit jaar erg beïnvloed door COVID-19. De beschermende maatregelen die wij
hebben moeten nemen en de regels omtrent bezoek. Toch zijn wij dankbaar dat we onze zorg hebben voort
kunnen zetten en zoveel mensen hebben mogen ondersteunen in de laatste fase van hun leven.

Zorgverlening - Cliënten (aantallen)
2021

2020

2019

Thuissituatie
Hospicewoning

19
75

9
53

18
59

Thuissituatie
Hospicewoning

5
18

13
16

10
21

24
93
117

22
69
91

28
80
108

Team Alphen

Team Nieuwkoop

Totaal

Thuissituatie
Hospices

Totaal

Tevredenheid enquête
Na ieder verblijf van een gast vragen wij de nabestaanden een evaluatieformulier in te vullen. We vragen
hen o.a. hoe zij de zorg hebben ervaren, zowel van de vrijwilliger als van de verpleegkundige. Hoe zij de
intake en zorg in het hospice hebben ervaren en of zij dingen hebben gemist. Ook is het mogelijk om aan
te geven of de familie behoefte heeft aan een evaluatiegesprek. Het is een formulier waarop met ja en nee
geantwoord kan worden maar waar ook veel ruimte is om zaken bij te schrijven.
De conclusie is dat de nabestaanden zeer tevreden zijn met de geleverde zorg. Ze geven onze zorg
gemiddeld een 8,5. We kregen mooie complimenten over de warme zorg die is ervaren. Er zijn ook
negatieve punten benoemd. Deze punten hebben we onderzocht en gekeken wat wij daarvan kunnen leren
om onze zorg weer verder te verbeteren.
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4. Vrijwilligers
Onze Hospicegroep drijft op de inzet van vrijwilligers. Zowel de zorgvrijwilligers als de vrijwilligers voor bijv.
technische en andere klussen in de woningen, de tuin, computer, koken, boodschappen, vormgeving van
onze communicatie vormen het hart en gezicht van onze organisatie. Hun inzet, flexibiliteit en enthousiasme
zijn van zeer grote waarde!

Jaaroverzicht
Vrijwilligers
31-12-2020
130

Totaal

gestart
14

gestopt

13

31-12-2021

131

Per 31 december 2021 waren in totaal 106 zorgvrijwilligers en 25 ondersteunende vrijwilligers bij onze
Hospicegroep betrokken.
In 2021 hebben wij 1 introductiescholing gegeven waarin 10 nieuwe zorgvrijwilligers zijn opgeleid. In 2021
hebben we van 13 zorgvrijwilligers afscheid genomen. Waarvan 4 vrijwilligers als thuisvrijwilliger door ons
werden ingezet. De reden dat zij afscheid namen had te maken met persoonlijke omstandigheden en
verminderde inzetbaarheid. Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van 3 vrijwilligers die gestopt
zijn met hun taak als boodschappen-, kook-, en huishoudelijke ondersteuning vrijwilliger. Voor deze taken
hebben we nieuwe vrijwilligers gevonden die onze organisatie willen ondersteunen met hun tijd en inzet.
Voor de schoonmaakwerkzaamheden in Nieuwkoop hebben we besloten iemand in te huren via ActiVite.
Markyourbusiness heeft zich als onderneming vrijwillig aan onze organisatie verbonden om ons te
ondersteunen bij communicatie, pr en huisstijl.
Een uitdaging waarvoor wij ons blijven stellen is de juiste balans te vinden tussen de zorgvraag en het
vrijwilligersaanbod. Door COVID-19 hadden vrijwilligers over het jaar genomen weinig uitjes of vakanties
en waren zij veel inzetbaar voor de Hospicegroep. Ondanks de afname van 13 vrijwilligers lukt het om de
roosters toch te blijven vullen. We hebben onder onze huidige vrijwilligers mensen geworven om mensen
thuis te ondersteunen. Dat is gelukt, zij zijn nu op meerder terreinen in te zetten.
Wij hebben er vertrouwen in dat er altijd mensen zijn met de wens dit bijzondere werk te doen. Ondanks
stabiliteit in de vrijwilligersgroep, blijft opleiding van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk, gezien het feit dat
jaarlijks enkele vrijwilligers afscheid nemen. Het afgelopen jaar was het verloop in balans met het aantal
vrijwilligers dat is gekomen.
Sinds 2018 heeft De Hospicegroep 5 ‘Ipse’-vrijwilligers. Zij worden ingezet wanneer er behoefte is aan
palliatieve terminale zorg bij bewoners van Ipse de Bruggen in Nieuwveen. Deze vrijwilligers hebben te
kennen gegeven dat zij juist betrokken willen worden bij de zorg voor deze mensen van de gemeenschap
Nieuwkoop.
Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid is het afgelopen jaar onder de loep genomen. Alle losse documenten zijn gebundeld
en geactualiseerd. Daardoor is er over belangrijke onderwerpen nagedacht en vertaald in beleid voor De
Hospicegroep. Dit betreft beleid sociale veiligheid en integriteit, een klachtenprocedure, aannemen van een
vertrouwenspersoon, verplichtte VOG voor nieuwe vrijwilligers en het tekenen van een gedragscode.
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Scholing
In 2021 hebben wij helaas weinig aandacht kunnen besteden aan scholing van vrijwilligers. Covid-19 zorgde
ervoor dat fysiek bij elkaar komen veelal niet mocht.
De meeste verdiepingsmodules van de VPTZ hebben vrijwilligers online gevolgd.
Doordat wij veel belang hechten aan ‘ontmoeting’ hebben we door Covid- 19 ook de themabijeenkomst voor
vrijwilligers ‘Goed sterven in de hospice’ moeten verschuiven naar het voorjaar van 2022.
De workshop Sterven met oorlog heeft wel plaats kunnen vinden.
In het najaar van 2021 hebben wij 10 nieuwe vrijwilligers op kunnen leiden.
In 2021 hebben wij enkele online interne (informatie)bijeenkomsten georganiseerd. Een nieuwe manier van
contact tussen het coördinatieteam en onze vrijwilligers. Ook heeft de herdenkingsbijeenkomst waarin wij
stil staan bij alle ondersteunde gasten in het afgelopen jaar, online plaatsgevonden. Dit vormde ondanks
dat we elkaar niet konden ontmoeten een waardevolle bijeenkomst.
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5. Balans en Resultaat 2021
Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn - Nieuwkoop
Resultatenrekening 2021
Lasten

Baten
2021

2020

2021

2020

242.981
30.464
273.445

224.283
26.594
250.877

Personeelskosten

314.323

290.261

Kosten vrijwilligers

6.755

14.753

Subsidies
Ministerie VWS
Gemeenten
Totaal subsidies

Huisvestingskosten

32.684

17.413

Bijdrage Thuiszorgorganisatie

37.020

40.547

Huishoudelijke
kosten

29.411

30.023

Giften n.a.v. zorg

12.663

12.736

4.057

6.225
Bijdragen
Stichtingen
Vrienden
Hospicegroep

21.000

3.500

Overige bijdragen

19.705

29.535

Eigen bijdragen voor
gebruik woningen

47.381

58.775

10

0

411.224

395.970

PR en Publiciteit
Kosten Beheer
Operationele kosten
Bankkosten

8.749

8.877

21.795

15.794

315

Bijdrage voor facil.
ruimten en kantoor

321

Renteopbrengsten
20.000

20.000

Totaal

438.089

403.667

Resultaat

-26.865

-7.697

Totaal

Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van € -26.865. Dit was niet begroot maar de oorzaken
zijn goed te verklaren en liggen buiten onze invloedssfeer. Ook 2021 was als gevolg van de coronasituatie
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een jaar met ongebruikelijke en lastig planbare inkomsten en uitgaven. De woning in Nieuwkoop is zelfs
weer tijdelijk gesloten geweest. Daarnaast zijn er in 2021 veel gasten in de woningen geweest met een –
voor ons historisch gezien – korte verblijfsduur. Het aantal gasten in de beide woningen steeg van 68 naar
93 maar het aantal ligdagen in de beide woningen daalde van 2.007 naar 1.777
In 2021 ontvingen we een hogere subsidie van het ministerie van VWS dan over 2020. Wij beogen met
deze subsidie, plus die van de Gemeenten, vooral de kosten van onze betaalde medewerkers te kunnen
betalen. De VWS-subsidie hangt mede af van het aantal gasten - in de woningen en thuis - doch wordt met
ca. 2 jaar vertraging aangepast. In deze tussenliggende periode moeten we een kostenstijging zelf
opvangen.
Wij ontvangen een bijdrage van de thuiszorgorganisatie waarmee wij samenwerken. Deze is gebaseerd op
het schaalvoordeel dat zij kunnen realiseren door meerdere gasten tegelijkertijd te kunnen verzorgen in
onze beide woningen. Deze bijdrage daalde in 2021 omdat er minder uren zorg is verleend.
Door de daling van het aantal ligdagen in de hospicewoningen zijn ook de eigen bijdragen voor gebruik
woningen in totaal lager dan in 2020. Met een eigen bijdrage van € 30 per dag, per 1 oktober 2021 verhoogd
tot € 36 per dag, volgen wij de gemiddelde dagvergoeding voor verblijf in hospicewoningen, zoals in
Nederland door de VPTZ aanbevolen aan haar leden. Daarmee willen we een opname voor allen die
daarvoor in aanmerking komen, mogelijk maken.
Wat niet goed is te begroten zijn de giften, zowel van particulieren, organisaties en bedrijven en kerkelijke
instellingen: de Overige Bijdragen. Deze waren in 2021 € 10.000 lager dan in 2020. Verder ontvangen wij
giften van gasten en/of hun familie welke in onze woningen de zorg hebben ontvangen. Deze giften waren
gelijk aan het jaar 2020. Wij merken hierbij wel op dat we voor een sluitende exploitatie afhankelijk blijven
van de giften van derden en onze gasten. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, hetgeen niet iedereen zich
realiseert die onze woningen bezoekt.
Onze beide Vriendenstichtingen hebben op grond van de kostenraming voor 2021 al een veel hogere
bijdrage (€ 21.000) gedaan aan De Hospicegroep dan in 2020 (€ 3.500).
De coronasituatie heeft ook invloed gehad op de kosten. Er zijn daardoor meer en andere kosten gemaakt
maar er zijn ook juist verwachtte kosten niet gemaakt doordat niet alles kon doorgaan zoals gepland.
De personeelskosten stegen in 2021 ten opzichte van 2020, door de extra uren die zijn gemaakt voor het
organiseren en beheersbaar houden van de coronasituatie. Daarnaast zijn er wisselingen binnen het
coördinatieteam geweest begin van het jaar, waardoor een nieuw team moest worden ingewerkt. De
toename van het aantal gasten in onze woningen in 2021 heeft ook tot een hogere tijdsbesteding geleid. Bij
de opname van onze gasten maar ook bij het overlijden wordt meer aandacht en tijd van de coordinatoren
gevergd.
Bij een lager aantal zorguren zou een grotere daling van de huishoudelijke kosten kunnen worden verwacht
maar in 2021 zijn ca. € 3.500 direct aan corona gerelateerde kosten gemaakt om de woningen zo lang als
mogelijk functionerend te kunnen houden. Hierdoor zijn de huishoudelijke kosten vrijwel gelijk gebleven als
aan 2020.
De huisvestingskosten waren in 2021 hoger dan geraamd en ook hoger dan in 2020 omdat toen een
restitutie energiebelasting de kosten deed meevallen. Die meevaller ontbrak in 2021.
Verder is de woning in Nieuwkoop qua inrichting weer vernieuwd en zijn er in beide woningen wat nieuwe
huishoudelijke apparaten aangeschaft.
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Voor het jaar 2022 wordt vooralsnog geen verlies verwacht, bij 10% hogere subsidies van het ministerie en
de gemeenten. Maar ook de Vriendenstichtingen zijn voor 2022 toch weer om een forse bijdrage van €
15.000 gevraagd. De coronasituatie maakt het begroten lastig. Zoals eerder opgemerkt, wij blijven
afhankelijk van de giften van derden en onze gasten voor een sluitende exploitatie.

Balans 2021 resp. 2020 Stichting Hospicegroep Alphen a/d Rijn - Nieuwkoop

Activa

ultimo

2021

2020

Passiva

Inventaris huurpanden

9.500

9.500

Eigen middelen

2021

ultimo

2020

Reserve werkkapitaal

111.128 118.825

Resultaat boekjaar

-26.865

-7.697

84.263 111.128

Geldmiddelen
Banktegoeden en kas

Vorderingen

Voorzieningen
121.785 156.187
20.203

Totaal

17.167

151.488 182.854

Opleidingskosten

22.147

29.147

Nog te betalen kosten

45.078

42.579

Totaal

151.488 182.854

Met de verwerking van het negatieve resultaat van 2021 gaan we het jaar 2022 in met een eigen
vermogen van € 84.263. Dit geeft nog steeds vertrouwen voor de toekomst, maar onze eigen middelen
zijn “maar” 19% van de geraamde kosten voor 2022 en vormen een beslist noodzakelijke buffer.
Uit speciale giften is de voorziening voor opleidingskosten ontstaan en in 2021 is aan deze voorziening
€ 7.000 onttrokken ten gunste van de kosten.
Financiële organisatie
De financiële administratie van de Hospicegroep wordt verzorgd door de penningmeester, in
samenwerking met het administratiekantoor Pak Finance te Kamerik, dat ook de loonadministratie
verzorgde. Daarnaast wordt jaarlijks aan onze externe accountant verzocht extra specifieke
werkzaamheden te verrichten en hun feitelijke bevindingen weer te geven in een rapport. Er wordt door
hen op grond van deelwaarnemingen op meer dan de helft van de administratieve bescheiden vastgesteld
dat de verantwoorde uitgaven zijn bestemd voor de Hospicegroep en dat de hier gepresenteerde balans
en exploitatierekening in overeenstemming zijn met de financiële administratie. Verder stellen zij vast dat
de liquide middelen aansluiten met de bankopgaven en dat de subsidieontvangsten overeenstemmen met
de beschikkingen daarvoor.
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6. Vriendenstichtingen Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop
Zowel in de gemeente Alphen aan den Rijn als in de gemeente Nieuwkoop zijn vriendenstichtingen actief
met als doel:
- het ondersteunen van de Hospicegroep door middel van financiën, huisvesting, het verstrekken van
garanties, fondsenwerving, publiciteitsacties, en andere op de lokale samenleving gerichte acties;
- het vervullen van een ambassadeursfunctie voor de Hospicegroep Alphen Nieuwkoop.
Beide stichtingen richten zich primair op het realiseren en in stand houden van een hospicewoning in de
desbetreffende gemeente en het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen voor de
huisvestingskosten van de woningen (onderhoud, financiering, inrichting etc.). De vriendenstichtingen
worden lokaal gesteund door een groep (veelal trouwe) donateurs die jaarlijks een bijdrage verstrekken,
terwijl daarnaast periodiek andere (sponsor-)bijdragen (soms legaten) worden ontvangen. Ook worden
lokaal verschillende fondsenwervingsactiviteiten ondernomen. In dat kader organiseerde de
Vriendenstichting Nieuwkoop in de hele gemeente Nieuwkoop jaarlijks succesvol een collecte. Helaas
was dat in het verslagjaar 2021 door de coronamaatregelen wederom niet mogelijk.
Beide vriendenstichtingen hebben zich in 2021 beziggehouden met de vraagstukken rondom de beide
woningen (onderhoud, financiering e.d.) en het werven van meerjarige donateurs.
De vriendenstichtingen hebben in 2021 een substantiele bijdrage geleverd (gezamenlijk € 21.000) aan de
Hospicegroep voor het uitvoeren van de zorgtaak. De Hospicegroep is de vriendenstichtingen hiervoor
dankbaar.

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop
Fleurstraat 54 – 56
2421 JD Nieuwkoop
Bestuur
Richard Bijl
Anneke Zantboer-Geluk
Harrie Knoop
Pien Schrama
Bert van Zeijts
Heini Withagen

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid, tot 1 april 2021
bestuurslid vanaf 1 april 2021

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 9
2403 CM Alphen aan den Rijn
Bestuur
Koosje de Koeijer
Bert van Zeijts
Martin Kok
Heini Withagen

Functie
secretaris
penningmeester
bestuurslid (waarnemend voorzitter)
bestuurslid, vanaf april 2021

Beide Vriendenstichtingen hebben, evenals de Hospicegroep, een ANBI-status.
Adres: Lupinesingel 9
2403 CM Alphen aan den Rijn

Tel: 0172-573040
E-mail: info@dehospicegroep.nl

Website: www.dehospicegroep.nl
IBAN: NL07 RABO 0346 4808 25

Onze stichting is ingeschreven in de KvK onder nummer 28109922 en is een erkende ANBI-instelling.

