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Organisatie en bestuur  

Doelstelling, beleid en activiteiten  

De stichting heeft ten doel: 

het oprichten en instandhouden van een hospice en het verwerven van de daarvoor benodigde 
voorzieningen, waaronder huisvesting; 
het verlenen van hulp in een hospicehuis door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan 
mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren en hun verwanten en andere naasten; 
het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

Samenstelling bestuur  

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2020 is als volgt:  
De heer R. Kuik, voorzitter 
De heer R. Brekveld, secretaris 
De heer J. Duit, penningmeester  
Mevrouw K. Resch, lid 
Mevrouw M. Riksen, lid (in functie per 24 september 2020) 
Mevrouw I. Verwer, lid (in functie per 24 september 2020) 
 
Bestuursactiviteiten 
Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd, te weten op  
 

• 28 februari; 
• 29 juli; 
• 19 augustus; 
• 24 september. 

 
Begin maart 2020 begon de Coronapandemie. Alle vergaderingen na maart 2020 zijn met in acht 
neming van Coronamaatregelen fysiek gehouden (op afstand in de achtertuin [twee maal] en de huur 
van een ruime vergaderlocatie). Daarnaast is er veelvuldig contact via de mail om zaken af te 
stemmen. 
 
Het vrijwilligersbestand bestaat merendeels uit ouderen. Zij zijn in de Coronapandemie over het 
algemeen meer kwetsbaar dan anderen. Slecht een klein deel heeft begrijpelijkerwijs ervoor gekozen 



(moeten kiezen) om de inzet bij het hospice te staken. Omdat het merendeel wilde doorwerken, was 
het mogelijk om het hospice geopend te houden. Het doorwerken gebeurde met gebruikmaking van 
beschermingsmiddelen en met het in acht nemen van de reguliere Coronamaatregelen zoals die door 
de overheid zijn voorgeschreven. Als bijdrage ter bescherming van de vrijwilligers en coördinatoren is 
besloten om één van de drie gastenkamers te sluiten, waarmee er minder persoonsbewegingen zijn 
in het hospice. 
 
Regelmatig worden het bestuur en de coördinatoren uitgenodigd door instellingen om te vertellen 
over nut en noodzaak van hospice. Het bestuur en coördinatoren maken graag gebruik van deze 
gelegenheden om het functioneren van het hospice onder de aandacht te brengen. In 2020 is het 
daar als gevolg van de pandemie niet van gekomen. 
 
Coördinatoren 
Het hospice heeft twee coördinatoren in dienst, te weten mevrouw Jacobien van der Pijl en 
mevrouw Jacqueline Meijering. Laatstgenoemde is per 1 november 2020 in dienst getreden, als 
opvolgster van de heer Kuik.  
 
De twee coördinatoren zijn voor 18 uur per week aangesteld. Zij werken één week op en één week 
af. Zij vormen de dagelijkse leiding. Het bestuur hanteert het uitgangspunt dat het bestuur bestuurt 
en dat de twee coördinatoren verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.  
 
De coördinatoren verstrekken aan belangstellenden informatie over het reilen en zeilen binnen het 
hospice. 
 
Het hospice werkt samen met Zorggroep Meander, de twee huisartsenpraktijken De Venen en De 
Wieke en met Treant. 
 
De bestuursleden mevrouw Klary Resch en mevrouw Ina Verwer zijn plaatsvervangend 
coördinatoren in die situaties dat – bijvoorbeeld tijdens vakanties – er tijdelijk geen coördinator 
beschikbaar is. 
 
Vrijwilligers 
Het “kapitaal” van het hospice zijn de vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen hospice. Zij ervaren het 
als een extra invulling van hun eigen leven om gasten te mogen begeleiden in hun laatste periode 
van het leven.  
 
Alle vrijwilligers zijn opgeleid en volgen nascholingscursussen. Er is een besloten digitaal 
informatiesysteem waarmee de coördinatoren en vrijwilligers elkaar op de hoogte houden van 
laatste ontwikkelingen binnen het hospice (de zogeheten “hospicemanager”). 
 
Ondanks de pandemie is op gepaste wijze Sinterklaas en Kerstmis gevierd, om op die manier de 
onderlinge verbondenheid tot uitdrukking te brengen. 
 
Maatschappelijk 
Het hospice draait voor een belangrijk deel op donaties en giften van personen en 
(maatschappelijke) instellingen. Soms anoniem. Soms een envelop met inhoud van nabestaanden. 
Soms de opbrengst van een speciaal voor het hospice gehouden actie. Maar altijd met het doel om 
daarmee tot uitdrukking te brengen dat het hospice een plek in de samenleving verdient. Wij willen 
benadrukken dat wij met al deze financiële bijdragen ongelofelijk blij zijn en danken alle donateurs 
dan ook van harte. 
  



 
Wij zijn uitermate trots dat het hospice in 2020 diverse prijzen gewonnen heeft. 

• Het begon op zaterdag 5 september 2020 toen het hospice de gemeentelijke Vrijwilligersprijs 
Stadskanaal in ontvangst mocht nemen. 

• In het kader van de Rabobank ClubSupport-actie ontving het hospice op 4 november 2020 de 
eerste prijs in de categorie zorg. 

• Op maandag 7 december 2020 tenslotte ontving het hospice de Provinciale Vrijwilligersprijs 
Groningen in de categorie zorg.  

 
Wij danken iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de organisatie van deze evenementen en 
de steun van velen die in het kader van deze evenementen hun stem hebben uitgebracht op Hospice 
Veen en Wolden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


