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I. Bestuursverslag 2017-2018 
 
Inleiding 
 
In 1999 is het plan ontstaan om in Dordrecht een hospice te realiseren. Een klankbordgroep van 
medewerkers vanuit het Albert Schweitzerziekenhuis, de thuiszorg, huisartsen en de 
verpleeghuizen concludeerden dat er behoefte was aan een hospice, een sfeervolle plaats waar 
mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen als dat thuis of in het ziekenhuis niet kan.  
 
In februari 2001 opent Hospice De Patio in een vrijgekomen vleugel van het toenmalige 
verzorgingshuis Thureborgh in Dordrecht. In eerste instantie is er plaats voor zes bewoners, een 
huiskamer, een familiekamer en er is een logeermogelijkheid voor familieleden. In 2007 zijn twee 
extra bewonerskamers ingericht. 
 
Vanuit Stichting Het Spectrum wordt de huisvesting en professionele coördinatie ingezet. Tevens 
vindt vanuit de hospice de coördinatie plaats van de VPTZ, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg. De VPTZ-vrijwilligers bieden ondersteuning aan mensen die wel thuis kunnen overlijden en 
geven verlichting aan de mantelzorgers.  
 
In de hospice komen mensen kortere tijd. Zij krijgen ondersteuning van vrijwilligers. Om de druk op 
deze vrijwilligers niet te groot te maken, zijn er relatief veel vrijwilligers actief. Zij draaien bewust in 
beperkte mate korte diensten, om de soms intensieve terminale zorg niet te zwaar te maken. Het 
coördineren, opleiden en het ondersteunen van de vrijwilligers vraagt om extra (financiële) 
middelen.  
 
Daarnaast is het belangrijk om mensen die in hun laatste levensfase verkeren extra comfort te 
bieden bijvoorbeeld met speciale stoelen, televisie op de kamer, extra faciliteiten voor familie om 
met elkaar te overleggen en/of te overnachten, het inrichten en onderhouden van de patiotuin, 
het onderhouden van de gezamenlijke huiskamer en het beschikbaar stellen van vers fruit en 
bloemen. Om hiervoor voldoende en structurele middelen te verkrijgen is de Stichting Vrienden 
van Hospice De Patio in 2002 opgericht.  
Ieder jaar inventariseert de Stichting Vrienden van Hospice De Patio de wensen vanuit de 
organisatie en vrijwilligers, die niet vanuit Het Spectrumbudget worden betaald. Op basis van 
beschikbare gelden stelt de Stichting Vrienden van Hospice De Patio geld en middelen beschikbaar.  
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Wensen van bewoners en vrijwilligers 
(zowel binnen de hospice als voor de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg) 
 
Via de coördinatoren inventariseert de Stichting Vrienden van Hospice De Patio regelmatig de 
wensen van de bewoners, de vrijwilligers en medewerkers van Hospice De Patio om vast te stellen 
waaraan de meest dringende behoefte is. Aan de hand van onderstaande ideeën heeft de 
vriendenstichting haar doelstellingen voor 2017-2018 bepaald.  
 
Gerealiseerd in 2018: 

 opleidingen voor vrijwilligers 

 attentie voor jubilarissen 

 fruit voor bewoners 

 welkomstbloemen voor bewoners 

 mogelijk maken  vier maal per jaar kunst te exposeren 

 nieuwe matrassen en kussens 

 tuinstoelen, krukken en stoelkussens 

 VPTZ-cursussen 

 verrijdbare airco’s 

 lamp huiskamer 
 
Wensenlijst voor 2019 gegeven door Hospice De Patio, i.c. bewoners, bezoekers, vrijwilligers, 
coördinatoren: 

 opleidingen voor vrijwilligers 

 attentie voor jubilarissen 

 fruit voor bewoners 

 welkomstbloemen voor bewoners 

 mogelijk maken vier maal per jaar kunst te exposeren 

 contract bloemen t.b.v. huiskamer 

 schemerlampen bewonerskamers 

 koppelbedden 
 

Opleidingen 
Training en opleiding van vrijwilligers is een basisactiviteit van de Stichting Vrienden van Hospice 
De Patio. Naast de opgedane kennis en vaardigheden blijken deze trainingen een belangrijke 
bijdrage te leveren aan de samenhang van de vrijwilligersgroep. Om deze reden nemen ook de 
coördinatoren deel aan deze trainingen. 
Aangezien de subsidies op de opleidingen door derden worden afgebouwd, wordt in toenemende 
mate een beroep gedaan op de Stichting Vrienden van Hospice de Patio. 
In 2018 is met de opleiding van een nieuwe groep vrijwilligers begonnen, zodat het aantal 
beschikbare vrijwilligers weer circa 90 zal bedragen. 
 
 

Club van 100 
Om structureel inkomsten te genereren voor het bekostigen van de opleiding van vrijwilligers, is 
eind 2007 de Club van 100 opgericht. Doelstelling is om bedrijven, organisaties en particulieren te 
werven die gedurende minimaal drie opeenvolgende jaren tenminste € 100,-- schenken.  
Indien gewenst krijgen de leden een vermelding op de website van de Stichting Vrienden van 
Hospice De Patio en op het Club van 100-bord dat direct achter de ingang van de hospice hangt.  
Eind 2018 bestaat de Club van 100 uit 46 bedrijven, organisaties en particulieren. Het vergroten 
van de zichtbaarheid van Hospice De Patio als goed doel blijft een belangrijk aandachtspunt. De 
wervingsactiviteiten richten zich op uitbreiding van de Club van 100 met nieuwe bedrijven en 
organisaties en uitbreiding van het aantal trouwe donateurs.  
Met name serviceclubs zullen in 2018 en erna meer aangeschreven worden. 
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Financiële doelstellingen Stichting Vrienden van Hospice De Patio 
 
Er zijn verschillende manieren om extra financiële middelen te verwerven. Het is belangrijk om bij 
iedere vorm van verwerving de juiste terminologie te hanteren. 
 

Fondsenwerving 
Wensen waarvoor specifieke fondsen geld en/of middelen beschikbaar stellen kunnen worden 
ingediend bij de betreffende fondsen. Als er wensen zijn waarvan wordt verwacht dat deze betaald 
kunnen worden door één of meerdere fondsen onderzoekt een lid van het bestuur dit en dient een 
aanvraag in namens het bestuur. Het bestuur is de formele aanvrager. 
 

Sponsoring 
Sponsoring gaat om het principe van betrokkenheid kweken bij bedrijven, instellingen en 
particulieren, zodat er bij die ander de behoefte ontstaat om iets voor Hospice De Patio (al dan niet 
via de Stichting Vrienden van Hospice De Patio) te betekenen. Sponsoring wordt begeleid door een 
bestuurslid en afspraken met sponsors worden schriftelijk vastgelegd.  
 

Donateurs/giften 
Giften zijn eenmalige bijdragen in geld of goederen. Donateurs zijn mensen die dit structureel 
doen. Via folders en de website wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om een gift te 
doen of donateur te worden. Bij giften van bedrijven moet bekeken worden of er de mogelijkheid 
is om deze om te zetten in sponsoring. Er wordt binnen de hospice op een tactvolle manier 
bekendheid gegeven aan deze mogelijkheid.  
 

Serviceclubs 
Serviceclubs geven soms een gift of willen wensen realiseren via zelfwerkzaamheid. Vanuit het 
bestuur is dan één bestuurslid van de vriendenstichting contactpersoon die bewaakt dat de 
contacten goed worden onderhouden en er een goede afstemming blijft tussen vraag en aanbod.  
 

Acties 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio kan allerlei vormen van acties 
ontwikkelen die geld of middelen genereren. Acties moeten geld of middelen opleveren maar 
hebben ook tot doel bekendheid te geven aan de (Stichting Vrienden van) Hospice De Patio. Er 
wordt gewerkt met een begroting vooraf, waarvoor er meer ‘investeergeld’ beschikbaar komt dat  
later weer van de opbrengst kan worden afgetrokken.  
 

Goede Zaken 
Het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) krijgt met Goede Zaken een sterke impuls. De 
vriendenstichting heeft voor het realiseren van de doelen meer nodig dan alleen het geld dat 
fondsen of overheden jaarlijks ter beschikking stellen. Onder meer om te sparen voor mogelijke 
nieuwbouw of verhuizing in de nabije toekomst (binnen enkele jaren). 
Veel bedrijven willen de (lokale) samenleving helpen verbeteren. Dat kan voor bedrijven een 
stimulans zijn om met ons samen te werken en samen projecten te verwezenlijken. 
 

Verantwoordelijkheid 
Bij alle bovenstaande manieren om extra middelen te verwerven heeft het bestuur van de Stichting 
Vrienden van Hospice De Patio een initiërende, bewakende en voorwaardenscheppende taak. 
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Achtergrond Stichting Vrienden van Hospice De Patio 
 
 

Stichting Het Spectrum 
Hospice De Patio is onderdeel van Stichting Het Spectrum. Het Spectrum biedt op een persoonlijke 
wijze zorg en welzijn. Dit varieert van zelfstandig wonen, verpleeghuiszorg, revalidatie, 
gespecialiseerde behandelaars en kinderopvang tot ondersteuning bij dementie en tijdens de 
laatste levensfase. Bekende locaties van Het Spectrum zijn De Sterrenlanden, Vreedonk, 
De Prinsemarij en Hospice De Patio. 
 

Het Bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio 
In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het bestuur van Stichting Vrienden van 
Hospice de Patio, Eind 2018 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio de 
volgende samenstelling:  
Dagelijks Bestuur: voorzitter Norman Ligtenberg, secretaris Hans Meijer en penningmeester  
Jan Versteeg 
Algemene bestuurslid: Willemien Dingemans 
De coördinatoren van Hospice De Patio sluiten telkens aan bij de vergaderingen van Stichting 
Vrienden van Hospice de Patio. Zij delen informatie over de hospice en denken constructief mee 
over de inzet van de middelen om de wensen en behoeftes van de hospice te kunnen inwilligen. 
 

Wie is wie  
Norman Ligtenberg (1965) Voorzitter. 
Opleiding: HTS Electrotechniek/ specialisatie Energietechniek aan de Hogeschool West-Brabant  
Momenteel werkzaam als Technisch Manager bij ENGIE infra & Mobility. Voorheen werkzaam als 
Sr. Projectengineer / Engineering Manager bij Visser & Smit Hanab. Daarvoor werkzaam geweest 
als Projectengineer bij Eneco, KH Engineering en GTI Infra. Daarnaast als vrijwilliger in diverse 
functies actief geweest bij Katholiek Dordrecht (later Katholiek Drechtsteden). 
Op dit moment actief als EHBO-er bij het Nederlandse Rode Kruis (afdeling Dordrecht) 
i 
Jan Versteeg (1954) Penningmeester. 
Opleiding: MTS Bouwkunde & diverse mbo-opleiding Administratief en Financiën 
Werkzaam: geweest bij Van der Wees groep, Dienst van het IJkwezen, Nederlands Meetinstituut 
en Verispect.  
Vrijwilliger: In diverse functies actief geweest. Nu actief bij Sien Drechtsteden, IKAA en twee 
V.V.E.’s van bungalowparken. 
 
Hans Meier (1958) Secretaris, 
Opleiding: Mavo 4 gevolgd door diverse beroepsopleiding op HBO niveau. 
Werkzaam: bij Van Lanschot Chabot, makelaar in assurantiën, als intern accountmanager bedrijven 
en instellingen, met specialisme kredietverzekering. Tevens lid van de ondernemingsraad in de 
huidige functie van secretaris. Voorheen in diverse functies werkzaam geweest bij Royal Nederland 
verzekeringsmaatschappij en ABN AMRO Bank. Als vrijwilliger actief in en voorzitter van de 
stichting Sint in Dordt. 
 
Willemien Dingemans (1943) lid, belast met algemene en juridische ondersteuning 
Opleiding: Gymnasium A, Rechtenstudie 
Werkzaam geweest als jurist in het bedrijfsleven, secretaris Zuiveringschap Hollandse Eilanden en 
Waarden. 
Vrijwilliger bij de Voedselbank Dordrecht 
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Missie en Visie Stichting Vrienden van Hospice De Patio  
 
De visie van Stichting Vrienden van Hospice De Patio is: het maximeren van de kwaliteit van het 
verblijf in de hospice tijdens de laatste levensfase van de bewoners.  
Hierin passen alle activiteiten die ertoe bijdragen dat de totale kwaliteit van zorg het beste is wat 
geboden kan worden met behulp van vrijwilligers. 
 
De missie van Stichting Vrienden van Hospice De Patio is het verwerven van middelen om de 
activiteiten van Hospice De Patio te ondersteunen. 
Primair gaat het hierbij om activiteiten die niet door reguliere budgetten worden gedekt en los 
staan van de exploitatie. 
 

 
ANBI 
De Stichting Vrienden van Hospice De Patio is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen 
nut beogende instelling (ANBI-beschikking verleend op 20 september 2007). Giften aan de 
vriendenstichting zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
Sinds 2013 gelden nieuwe voorwaarden voor de ANBI-status. Deze zijn opgelegd door de fiscus. In 
2013 is gesteld dat wij in voldoende mate aan die voorwaarden voldoen.  
 

VOG 
Ten behoeve van de bestuurswerkzaamheden hebben alle bestuursleden een verklaring omtrent 
gedrag (VOG) verkregen.   
 

  

 

 



 

Bestuursverslag 2018 – Begroting en Visie 2018, versie 2 d.d. 30 april 2019 8 

II. Bestuur en vaststelling jaarrekening 
 
De Stichting Vrienden van Hospice De Patio is statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 
24333707. 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio bestaat ultimo 2017 uit de volgende 
personen: 
 
De heer N.M.C. Ligtenberg     Voorzitter 
De heer J.P. Versteeg     Penningmeester 
De heer  J.H. Meier     Secretaris 
Mevrouw W.H. Dingemans    Lid 
 
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
De jaarrekening 2018 is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 24 april 2019 
 
 
 
 
X  
______________________________ ______________________________ 
De heer N.M.C. Ligtenberg De heer J.H. Meier 
Voorzitter Secretaris 
 
 
 
 
 
X X 
______________________________ ______________________________ 
De heer J.P. Versteeg Mevrouw W.H. Dingemans 
Penningmeester Lid 
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Financiële paragraaf bij bestuursverslag 2018
werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting begroting 

2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

lasten

doelstelling A preventie en voorlichting

482 relatiekosten (o.a. bloemen) 700,00 800,00 470,00 800,00 648,70 800,00 1200,00

489 diverse kosten activiteiten                       75% 554,00 900,00 3540,00 2250,00 1456,52 2250,00 6900,00

totaal 1254,00 1700,00 4010,00 3050,00 2105,22 3050,00 8100,00

doelstelling B hulpverlening

409 overige kosten vrijwilligers                      75% 1341,00 1000,00 2112,00 1000,00 1330,11 1000,00 600,00

413 verzekeringen 315,00 0,00 306,13 350,00 350,00

415 onderhoud gebouw en tuin 424,00 250,00 317,00 250,00 68,06 250,00 250,00

420 aanschaf inventaris/apparatuur 11601,00 12000,00 29325,00 11000,00 17390,07 11000,00 500,00

421 onderhoud inventaris.apparatuur 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

460 abonnementen en lidmaatschappen 105,00 400,00 100,00 400,00 108,00 400,00 100,00

461 computerkosten 155,00 4200,00 121,00 1200,00 0,00 1200,00 100,00

463 drukwerk 1200,00 1200,00 0,00 200,00 306,44 200,00 100,00

465 kantoorbenodigdheden                            75% 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 45,00

467 porti- en frankeerkosten                          75% 116,00 100,00 1,00 100,00 124,50 150,00 120,00

480 reis- en verblijfkosten 132,00 200,00 123,00 200,00 280,44 200,00 200,00

481 cursus/opleiding 2186,00 4000,00 1875,00 2500,00 4874,50 4000,00 5000,00

484 uitgaven fruit 362,00 350,00 331,00 350,00 316,69 350,00 350,00

totaal 17622,00 23800,00 34628,00 17300,00 25104,94 19200,00 7815,00

kosten eigen fondsenwerving

409 overige kosten vrijwilligers                      25% 447,00 300,00 704,00 300,00 443,37 300,00 250,00

465 kantoorbenodigdheden                            25% 0,00 0,00 3,00 15,00 0,00 0,00 15,00

467 porti- en frankeerkosten                          25% 38,00 40,00 0,00 40,00 41,50 40,00 40,00

489 diverse kosten activiteiten                       25% 185,00 400,00 1180,00 400,00 485,51 400,00 2300,00

Totaal 670,00 740,00 1887,00 755,00 970,38 740,00 2605,00

werving baten

470 bankkosten 185,00 200,00 125,00 200,00 126,00 300,00 200,00

beheer en administratie

464 administratiekosten/externe advieskosten 2046,00 2500,00 2151,00 2500,00 1848,64 2500,00 2200,00

totaal lasten 21777,00 28940,00 42801,00 23805,00 30155,18 25790,00 20920,00

baten 

baten eigen fondsenwerving

814 nalatenschappen 12500,00 0,00 50000,00 0,00 0,00

815 particuliere giften 3095,00 3500,00 5200,00 3500,00 8587,00 4500,00 5000,00

816 particuliere donateurs 1890,00 1500,00 3207,00 1500,00 0,00 0,00 0,00

817 club van 100 6250,00 6300,00 5400,00 7000,00 4800,00 5000,00 5000,00

820 collecten (kerken) 574,00 750,00 388,00 750,00 646,25 500,00 500,00

822 bedrijfsdonateurs 7500,00 7500,00 8200,00 7500,00 7500,00 7500,00 7000,00

822 gelabelde giften 0,00 12000,00 22590,00 0,00 14024,96 12500,00 18500,00

Totaal inkomsten uit diverse giften 19309,00 31550,00 57485,00 20250,00 85558,21 30000,00 36000,00

823 symposium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

baten uit belegging

825 renteopbrengsten 1079,00 1500,00 583,00 1500,00 158,79 400,00 200,00

840 incidentele baten & lasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totaal baten 20388,00 33050,00 58068,00 21750,00 85717,00 30400,00 36200,00

totaal lasten 21777,00 28940,00 42801,00 23805,00 30155,18 25790,00 20920,00

totaal baten -20388,00 -33050,00 -58068,00 -21750,00 -85717,00 -30400,00 -36200,00

verschil 1389,00 -4110,00 -15267,00 2055,00 -55561,82 -4610,00 -15280,00


