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Voorwoord: 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken. 

In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over de door haar verrichte activiteiten 

in het jaar 2015 ten dienste van de oprichting van Hospice Veen en Wolden in de regio 

Zuid- en Oost Groningen en Drentse Monden. 

Het bestuur kijkt met enige trots terug op de gemaakte stappen. 

Wij laten u dit graag zien in dit verslag. 

 

Xandra Reinke, voorzitter 
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Inleiding 
 

2015 was een bewogen jaar, zowel in negatieve als in positieve zin. 

 

Negatief: 

Op 21 april 2015 werd het bestuur opgeschrikt door het bericht van onverwacht overlijden 

van de initiatiefneemster, grote motor en secretaris van het hospice: Tineke Breider. 

Het bestuur heeft tijd nodig gehad om zich te herpakken en moest op zoek naar een 

nieuwe secretaris. 

 

Positief: 

Op 18 april 2015 is een rommelmarkt gehouden met een mooie opbrengst. 

 

Een bijeenkomst met de afgevaardigden van de fracties van de gemeente Stadskanaal 

heeft ertoe geleid dat in antwoord op een motie van de fracties van de PvdA - 

ondersteund door de SP, de CU, het CDA en D’66 - de gemeente  

1. een ondersteuningsverklaring heeft afgegeven t.b.v. het hospice 

2. bij wijze van startkapitaal een eenmalige subsidie van 1 euro per inwoner (stand 1 

januari 2015) zal verstrekken. 

 

Op 12 september 2015 is door het bestuur een benefietavond georganiseerd in het theater 

Geert Teis. De avond was een groot succes. Er is een flink bedrag opgehaald en het 

draagvlak in de regio is verstevigd door de succesvolle avond.  

Het bestuur is alle sponsoren dankbaar voor de (in veel gevallen royale) financiële 

steunbetuiging. 

 

Van allerlei kanten worden gelden gedoneerd: o.a. collectes van uiteenlopende kerken, 

serviceclub de Lions, donaties ondernemers, verkoop meubelen e.d. 

Het bestuur voelt zich gesteund door al deze initiatieven. 
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Hoofdstuk 1 - Bestuur: 

 
Samenstelling: 

 
Op 21 april 2015 is Tineke Breider, onze secretaris, zeer plotseling overleden. 

Zij was de initiatiefneemster voor het hospice en de grote motor van het bestuur. 

 
Samenstelling: 

Xandra Reinke voorzitter 

Tineke Breider secretaris (tot 21 april 2015, daarna 

vacature) 

Jaap Duit penningmeester 

Henk Muilerman lid 

Sikke Dijkstra lid 

Johan Jeuring lid 

Marian Kruit lid 

 

Bestuursactiviteiten 

 
Bijeenkomsten bestuur: 

 

Soort overleg 

 

Hoe vaak? Locatie 

Bestuursoverleg 11x (maandelijks met stop in 

de zomerperiode) 

wisselende locaties/bij een 

bestuurslid thuis 

Bestuursoverleg met 

coördinator Netwerk 

Palliatieve Zorg Zuid- en 

Oost- Groningen op 

uitnodiging van bestuur 

hospice  

1x  

16-3-15 

Vergaderruimte - Henk 

Muilerman 

Informatieavond met 

afgevaardigden van de 

gemeentefracties op 

uitnodiging van bestuur 

hospice (zie toelichting) 

1x  

19-08-15 

Hotel Best Western 
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Telefonisch overleg 

voorzitter met 

bestuursmanager 

Refajaziekenhuis/Treant 

Astrid Jongerden (zie 

toelichting) 

2x nvt 

Informatieavond met 

vrijwilligers 

1x 

31-08-15 

Personeelsruimte 

Refajaziekenhuis 

 

Toelichting: 

Informatieavond met afgevaardigden van de gemeentefracties op uitnodiging van bestuur hospice: 

Een belangrijke ontwikkeling heeft zich begin september voorgedaan ingeleid door een 

bijeenkomst met de fracties van de gemeenteraad van Stadskanaal, uitgenodigd door het 

bestuur voor een informatieavond op 19 augustus. 

De fracties zijn door het bestuur op deze avond uitgebreid geïnformeerd m.b.t. de stand 

van zaken van het hospice: nut en vooral noodzaak; de ontwikkelingen a.g.v. het 

beleidsplan van het ziekenhuis en de noodzaak van een startkapitaal. 

Immers, het bestuur heeft een verzoek gericht aan het college van B&W om erkenning te 

verkrijgen en om eenmalig een bedrag van € 1,= per inwoner van de gemeente te mogen 

ontvangen voor het startkapitaal. 

Het college van B&W heeft meermalen negatief gereageerd op ons verzoek; helaas heeft 

een dergelijke afwijzing verstrekkende gevolgen, omdat andere mogelijke 

geldverstrekkers willen weten wat de eigen gemeente doet. 

 

De informatieavond met de fracties heeft geleid tot een motie, ingediend door de PvdA en 

ondersteund door SP, CDA, CU en D66, 19 van de 22 (aanwezige) leden(!), tijdens de 

raadsvergadering van 7 september. Deze motie, met zo’n grote meerderheid aangenomen, 

heeft het college doen besluiten uitvoering te geven aan de wens van de meerderheid van 

de raad. Bij monde van de wethouder werd het initiatief alsnog erkend en werd een 

bedrag van 1,00 per inwoner beschikbaar gesteld. Mede als gevolg van het positieve 

besluit van de gemeente Stadskanaal heeft het College van Vlagtwedde eenzelfde besluit 

genomen. 

 

Telefonisch overleg met Astrid Jongerden: 

Het Refajaziekenhuis ontwikkelde het beleidsplan Palliatieve Zorg, waarin ook 

opgenomen de Palliatieve terminale zorg. Het ziekenhuis volgt in dit beleidsplan het 

beleid van de andere twee ziekenhuizen binnen de Treantgroep: samenwerking met een 

hospice in de keten van de (terminale) palliatieve zorg. 
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Het ziekenhuis stelt zich hierbij positief op t.o.v. het op te richten hospice in de regio van 

het Refajaziekenhuis . Begin juli 2015 is het beleidsplan goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur. Het bestuur juicht deze ontwikkeling van harte toe en ervaart het als een grote 

steun in de rug om door te gaan. 

 

Werkgroepen: 

 
PR:  

Leden: Sikke Dijkstra, Dineke Bruining  

Er zijn verschillende persberichten uitgegaan, o.a. één rond de rommelmarkt van 18 april 

en natuurlijk één om de benefietvoorstelling in Geert Teis van 12 september aan te 

kondigen en één om de opbrengst bekend te maken en alle medewerkers en sponsoren te 

bedanken. 

De werkgroep PR heeft de folder geactualiseerd en de flyer voor de Benefietavond 

ontwikkeld. 

 

Fondsenwerving: 

Leden: Jaap Duit, Marian Kruit, Margriet Menduapessy 

Door m.n. Marian en Margriet zijn vele sponsoren benaderd voor de benefietavond. Dit 

heeft geleid tot sponsorbedragen in geld, maar ook tot prijzen t.b.v. de loterij. 

 

Zorg: 

Leden: Tineke Breider, Xandra Reinke, Lina Haack, Nini Zantinge, Gea Engelsman, Wieny 

Torenbosch, Stijnie Kremers. 

De werkgroep Zorg is in maart 1x bijeen geweest. Vooral om de leden bij te praten m.b.t. 

de stand van zaken. Een aantal leden is actief betrokken geweest bij de verschillende 

acties, zoals de rommelmarkt, stand vrijwilligersmarkt, flyers Benefietavond e.d. 

 

Huisvesting: 

Leden: Jaap Duit, Sikke Dijkstra 

De werkgroep is in geringe mate actief geweest. Het conceptplan voor huisvesting ligt 

klaar. 

Naar mate de financiën voldoende uitzicht bieden op een mogelijke startdatum, zal het 

bestuur de contacten m.b.t. een plaats voor huisvesting weer oppakken. 

Wel komen er van alle kanten aanbiedingen, ideeën. Er wordt in de regio spontaan 

meegedacht. Het bestuur waardeert dat zeer. 
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Hoofdstuk 2 – Activiteiten 
 

Het afgelopen jaar hebben we ons vooral gericht op de fondsenwerving. Immers, het 

belangrijkste wat we nodig hebben om te kunnen starten, is het geld. Zoals uit ons 

bedrijfsplan blijkt: ongeveer € 150.000,= om 2 jaar exploitatie te kunnen voorfinancieren 

(zie ook Fondswerving).  

 

 

Activiteiten: 

Rommelmarkt 1x 

18-04-2015 

Plein bij voormalige 

huisvesting Stichting 

Welstad 

Leer-en-doe-markt 1x 

05-09-2015 

Raadhuisplein 

Flyeren t.b.v. benefietavond  Zaterdagen voorafgaand 

aan de benefietavond 

Centrum Stadskanaal op de 

zaterdagmarkt 

Benefietavond 1x 

12-09-15 

Theater Geert Teis 
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Hoofdstuk 3 – PR en website 

 
PR: 
Er zijn verschillende persberichten uitgegaan, o.a. één rond de rommelmarkt van 18 april 

en natuurlijk één om de benefietvoorstelling in Theater Geert Teis van 12 september aan te 

kondigen en één om de opbrengst bekend te maken en alle medewerkers en sponsoren te 

bedanken. 

De werkgroep PR heeft de folder geactualiseerd; de flyer voor de Benefietavond 

ontwikkeld; T-shirts verzorgd voor de vrijwilligers voor de benefietavond en evt. 

volgende gelegenheden. 

 

Website: 
Onze vernieuwde website is in januari in de lucht gegaan. 

Het lag in de bedoeling het beheer van de website over te dragen aan het bestuur zelf. 

Als gevolg van het overlijden van Tineke (contactpersoon met de webbeheerder) is dit stil 

komen te liggen. 
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Hoofdstuk 4 – Huisvesting 

 
Het conceptplan voor huisvesting ligt klaar. 

Naar mate de financiën voldoende uitzicht bieden op een mogelijke startdatum, zal het 

bestuur de contacten m.b.t. een plaats voor huisvesting weer oppakken. 

Wel komen er van alle kanten aanbiedingen, ideeën. Er wordt in de regio spontaan 

meegedacht. Het bestuur waardeert dat zeer. 
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Hoofdstuk 5 – Vrijwilligers 

 
Tineke Breider was de grote motor achter het bestuur, dit is al eerder gememoreerd. 

Bij het onverwacht wegvallen van Tineke zijn er dingen blijven liggen. 

Het bestuur was zich ervan bewust, echter had enige tijd niet de mogelijkheden en tijd om 

dit actief op te pakken. 

Een van deze dingen was de zorg voor de vrijwilligers. Dit spijt het bestuur oprecht. 

Een en ander heeft ertoe geleid dat het bestuur in augustus een avond heeft belegd om de 

contacten met de vrijwilligers op te frissen. 

 

Het bestuur is bezig gegaan met het werven van een coördinator voor de vrijwilligers om 

de contacten beter vorm te kunnen geven. 

Sinds eind 2015 zijn er enkele mogelijke kandidaten om dit op zich te nemen. 

 

Het bestuur krijgt, ondanks dat er nog geen exacte openingsdatum aan te geven is, nog 

steeds regelmatig aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. Het bestuur is daar erg blij mee. 

Om goed te kunnen starten zijn er altijd vrijwilligers nodig. 
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Hoofdstuk 6 – Financiën en fondsenwerving 

 
In 2015 heeft de focus van het bestuur gelegen op de fondsenwerving. 

De ervaring leert dat fondsengelden voor de huisvesting aan te vragen zijn. Het is 

moeilijker om gelden te vergaren als startkapitaal voor de overbrugging van de 

exploitatie. 

Toch is dit startkapitaal noodzakelijk a.g.v. de financieringswijze van hospices in 

Nederland: 

De financiering van een hospice komt voor een groot deel uit gelden van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); echter, om aanspraak op die gelden te 

kunnen maken, moet een hospice eerst haar bestaansrecht bewijzen, d.w.z. er wordt pas 

na 1 ½ à 2 jaar uitbetaald. 

Om deze periode te kunnen overbruggen is het bestuur bezig om minimaal € 150.000,= 

bijeen te krijgen. 

De hiervoor gevoerde acties zijn elders gememoreerd en vindt u ook terug in het 

financieel jaarverslag.  

 

Het bestuur heeft Lüchtenborg Advies betrokken bij de fondsenwerving voor het hospice.  

 

Van de volgende fondsen is een bijdragen ontvangen: 

Fonds Bedrag  Te besteden aan: 

Gemeente Vlagtwedde € 17.000,-- Startkapitaal 

Lionsclub Johan Sems €      200,--                  Startkapitaal 

Diaconie Gereformeerde Kerk €      400,-- Startkapitaal 

Hervormde Kerk Nieuwe Pekela €        64,-- Startkapitaal 

 

In bijlage 2 treft u het financiële jaarverslag aan. 
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Bijlage 1: 
 

Postuum is Tineke Breider, secretaris hospice Veen en Wolden, voorgedragen voor de 

Akkie Hofsteeprijs, die op 30 oktober 2015 is uitgereikt. 

 

Wat is de Akkie Hofsteeprijs? 

De Akkie Hofstee-prijs is ingesteld ter gelegenheid van het afscheid op 17 juni 2011 van 

Akkie Hofstee, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen. De prijs is tot nu toe twee 

keer uitgereikt: in 2011 en in 2013. Dit jaar is de prijs voor de derde keer uitgereikt, en wel 

op 30 oktober 2015.   

De prijs wordt uitgereikt aan personen of (afdelingen van) organisaties die zich meer dan 

verdienstelijk hebben gemaakt in het ontwikkelen en verbeteren van zorg en/of welzijn 

samen met de mensen om wie het gaat: patiënten, cliënten en/of burgers.  

In aanmerking voor de prijs komen initiatieven van burger-, cliënten en 

patiëntenparticipatie die hebben geleid tot: 

 een (meetbare) verbetering van zorg en welzijn in de provincie Groningen; 

 de structurele inzet van participatie.  

In het juryrapport wordt aangegeven waarom Tineke op de shortlist terechtgekomen is: 

 

Juryrapport Akkie Hofstee Prijs 2015 

Mevrouw Tineke Breider-Zwiers, grondlegger van het Hospice Veen en Wolden in 

Stadskanaal 

Helaas is mevrouw Breider 21 april 2015 overleden. Haar enorme inzet en 

doorzettingsvermogen is voor zowel bestuur als werkgroep Fondswerving reden om haar 

toch aan te melden. Of zoals het in het aanmeldingsformulier staat: “Deze opmerkelijke 

vrouw met haar enorme gedrevenheid en liefde voor haar medemens, willen we postuum 

eren en zo haar fantastische inzet voor waar zij voor stond, belonen”. In ons juryrapport 

richten we ons op de verdiensten van mevrouw Breider, maar in haar ook op de mensen 

die haar initiatief voortzetten. 

Bijzondere verdienstelijkheid 

Na haar pensionering heeft mevrouw Breider zich vijf jaar lang overtuigd ingezet om een 

hospice in Stadskanaal te realiseren. Dat initiatief kwam niet uit de lucht vallen. Voor haar 

pensionering werkte ze in de zorg en kwam daar schrijnende situaties tegen. “Dag en 

nacht was ze in touw”, schrijven de aanmelders. Ze zorgde voor de organisatie (bestuur, 

commissie van aanbeveling, werkgroepen), ze rekruteerde 50 vrijwilligers en verzekerde 

zich van samenwerking met artsen en verpleegkundigen. Ze organiseerde activiteiten om 
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de eerste financiën binnen te halen. Ze stuitte regelmatig op weerstand, maar bleef 

doorgaan. 

Dat inmiddels de basis voor een hospice is gelegd, betekent dat er een groep mensen is 

(bestuur, werkgroepen, uitvoerders) die zich blijft inzetten en het initiatief van mevrouw 

Breider verder heeft ontwikkeld. 

Gelijkwaardigheid en daadkrachtige aanpak 

Een hospice is een bijna thuis-huis waarin het mogelijk is dat mensen kunnen sterven in 

een omgeving waar de eigen wensen leidend zijn. Voor mensen die eenzaam zijn en waar 

geen naasten zijn om de laatste zorg op zich te nemen. Maar ook voor mensen die vanuit 

eigen overtuiging kiezen om hun laatste levensfase in een hospice door te brengen en daar 

te sterven onder waardige omstandigheden. Het feit dat de eigen wensen leidend zijn, 

maakt dat er gelijkwaardigheid is tussen gasten/patiënten en werkers/zorgverleners. 

Samenwerking 

Eigenlijk zou een hospice een reguliere voorziening moeten zijn in heel Nederland met een 

reguliere en continue financiering, maar zonder inhoudelijke bemoeienis van buiten. 

Zeker nu de vergrijzing groter wordt en er steeds meer oudere mensen op zichzelf zijn 

aangewezen. Als jury roepen we financiers en reguliere zorgverleners op om samen te 

werken met burgers die het initiatief nemen om in hun eigen regio een hospice op te 

zetten. 

 

 

Daadwerkelijke kanteling 

Als alles gebaseerd is op de wensen en behoeften van gasten/patiënten, kun je spreken van 

een voorziening waarbij de doelgroep bepalend is. Geen zorg van bovenaf, maar vanuit de 

gast/patiënt. Geen schrijnende situaties van stervende mensen die afhankelijk zijn van wat 

er voor hun beslist wordt, maar een mogelijkheid om in een waardige omgeving te 

sterven. 

Borging 

Is uiteraard afhankelijk van huidige en toekomstige financiering en vrijwilligers. 

Inmiddels zijn er 140 hospices in Nederland. De visie en methodiek zijn daarin geborgd. 

Belangrijk is dat voldoende erkenning voor het belang van deze voorziening blijft, dat de 

kwaliteit van de zorg gewaarborgd is en dat er structurele financiering komt.  

Kort samengevat 

Voor een samenleving is het onontbeerlijk dat er bevlogen en daadkrachtige mensen als 

mevrouw Breider zijn. Haar inzet is zo inspirerend gebleken dat mensen die zij wellicht 

zelf gerekruteerd heeft nu haar initiatief voortzetten.  

De jury is onder de indruk van wat mevrouw Breider gedaan heeft en daadwerkelijk 

heeft opgeroepen bij de mensen die zich nu inzetten voor hospice Veen en Wolden. Het 

hospice is nog in de beginfase en er is nog voldoende werk om het voortbestaan verder 



 
Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken 

 
 

15 
 

vorm te geven en te borgen. Met veel plezier hebben we deze overtuigende aanmelding 

als eerbetoon aan een bijzondere vrouw, op de shortlist gezet. 

Bijlage 2:  
Financieel jaarverslag 2015. 

 

Rekening 2015           

  Omschrijving      lasten   baten  

  Advertenties                   707    

  Automatisering                   235    

  Bank                   141    

  Benefiet (kosten)                   542    

  Drukwerk                1.086    

  Fondswerving                   393    

  Kantoormiddelen                   165    

  Vergaderingen                   158    

  Vergunningen                      38    

    Donatie Benefiet              17.711  

    Donaties              17.664  

    Rente                      45  

    Rommelmarkt                1.468  

  Totaal                3.465           36.888  

  saldo lasten-baten              33.423    

            

Balans 2015           

 
Activa  Passiva    Actief    Passief  

    Eigen vermogen              48.134  

  Liquide middelen              48.134    

                 48.134           48.134  

            

 


