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Wat is er in 2017 veel gebeurd! Wanneer ik achterom kijk, 
moet ik de Vuurvogel en mijn agenda erbij pakken, want ik 
merk dat ik niet weet of iets in 2016 gebeurde of in 2017. Het 
blijkt allemaal 2017 te zijn.

Zoals ik al in het Jaarverslag over 2016 vermeldde, begon 
2017 met de indiensttreding van Els Imthorn als manager 
en startte Liesbeth Disco als coördinator. Zij volgden Anneke 
Vermeer en Femke Bunschoten op. Op 19 januari namen 
we op een bijzonder warme manier afscheid van Anneke en 
Femke. Over en weer werden lieve woorden gesproken over 
de grote betekenis die zij de laatste jaren voor IJsselThuis 
hebben gehad. Het was zo’n bijeenkomst waardoor je begrijpt 
dat IJsselThuis zo’n goed lopende organisatie is. Je ziet een 
groep mensen die, ofschoon allemaal heel verschillend, elkaar 
respecteren en met elkaar in het hospice willen samenwerken. 
Gelukkig verdwijnen Anneke en Femke niet helemaal uit het 
zicht. Anneke gaat bij de Vrienden van IJsselThuis verder als 
secretaris en Femke blijft in de rol van invalcoördinator dicht 
bij het hospice.

Nieuwe dynamiek
Zowel Els als Liesbeth vonden snel hun weg in IJsselThuis en 
dat is mede dankzij alle vrijwilligers die begrijpen dat mensen 
nooit een kopie zijn van hun voorganger en dus nieuwe 
inzichten meebrengen en ook een andere stijl van werken. Dat 
is goed, want zoals in de loop van het jaar blijkt, zorgen kleine 
accentverschillen voor een nieuwe dynamiek, die het werken 
juist weer nieuwe uitdagingen geeft en het plezier levend 
houdt. Naast deze personele veranderingen was er ook een 
verandering bij het bestuur. Leona Bierhuis gaf te kennen het 
bestuur te willen verlaten. Zij was medio 2015 aangetreden. 
Als opvolger werd Wim Philippa benoemd, die na een half jaar 
de functie van penningmeester overnam van Cor van Marle 

die dit al zeven jaren deed. Van Cor namen we geen afscheid, 
omdat hij een belangrijke rol speelt bij de plannen in Hospice 
IJsselOever in Capelle aan den IJssel. 

Pas op de plaats
2017 zou het jaar moeten zijn waarin we aan het gebouw 
zouden werken. In een creatieve vrijwilligersmiddag op 
6 maart werd door een grote groep vrijwilligers actief 
nagedacht en gewerkt aan de nieuwe indeling van het 
huis, nadat de huiskamer eenmaal zou zijn vergroot. De 
bouwvergunning daarvoor werd in februari verkregen. Toch is 
er in 2017 niets aan het huis veranderd. De hoge bouwprijzen 
en het gevoel dat we misschien toch beter iets heel nieuws 
moeten bouwen, hebben geleid tot het besluit voorlopig een 
pas op de plaats te maken. Omdat er toch allerlei slijtages 
zichtbaar werden waar echt iets aan moest worden gedaan, is 
eind 2017 besloten deze in het voorjaar van 2018 op te lossen.

2017 was een bijzonder jaar

George Henkens, Voorzitter Bestuur
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Hospice in Capelle aan den IJssel
Veel mensen van IJsselThuis hebben zich in 2017 ingespannen 
voor het in 2016 ingezette initiatief om een dependance 
van IJsselThuis in Capelle aan den IJssel te starten. Het 
initiatief komt voort uit het bestuursbesluit het huis aan 
de Batavierlaan niet zo te verbouwen dat hier zes kamers 
zouden komen, maar om dat elders te doen. Cruciaal voor het 
slagen van dit idee was natuurlijk het vinden en opleiden van 
voldoende vrijwilligers. Dit gebeurde in samenwerking met 
VTZ Capelle aan den IJssel, een organisatie waar we in het 
verleden al veel en vaak mee samenwerkten. In de loop van 
2017 namen veel mensen uit Capelle aan den IJssel een kijkje in 
IJsselThuis en liepen ze mee om te ervaren hoe het is in een ‘bijna 
thuis’ te werken. We hebben dat heel goed gedaan, want door 
de positieve uitstraling van het team en de vrijwilligers van 
IJsselThuis was het al op 30 november mogelijk een volwaardig 
hospice in Capelle aan den IJssel te openen.

Uitbreiding capaciteit: van vier naar acht bedden
Dat was een geweldige prestatie van IJsselThuis. Zonder 
ons idee en ons enthousiasme zou hospice IJsselOever in 
Capelle aan den IJssel er niet zijn gekomen en zouden wij 
nu nog voortdurend mensen moeten teleurstellen omdat 
er geen plaats voor hen is. We hebben binnen een jaar tijd 
de capaciteit van vier naar acht bedden gebracht. Geen 
dependance, maar een volwaardig hospice, met een totaal 
andere sfeer dan IJsselThuis, maar met dezelfde kwaliteit, inzet 
en liefde. Een prestatie van IJsselThuis waarvan ik vind dat 
IJsselThuis haar eigen rol daarin wel eens onderschat.

Het professionele team in IJsselOever kan door de overstap 
van Birgitta van Vlaanderen en de taakuitbreiding van 
Els Imthorn profiteren van de ervaring die is opgedaan in 
IJsselThuis. Doordat Wendy, Liesbeth en Els bereid waren hun 
aanstellingen aan te passen, werd dit mogelijk.

Een prestatie om stil van te worden
Alles wat ik hiervoor opsomde waren bijzondere dingen, dingen 
die erbij kwamen! Laten we niet vergeten dat we ondertussen 
nog voor 61 bewoners hun laatste verblijf waren en voor elf 
mensen aan huis hebben gezorgd! Dat is wederom een prestatie 
om bij stil te staan, echt iets om stil van te worden. Dat hebben 
we dan ook gedaan op onze eigen vrijwilligersavond in Hotel 
Van der Valk op 7 december 2017. Bijna iedereen die IJsselThuis 
vormt en in stand houdt was aanwezig om te vieren wat we met 
elkaar neerzetten. En met zo’n uitgelezen gezelschap kon dit 
natuurlijk niet anders dan een geweldig gezellig feest worden, 
niet in de laatste plaats omdat ook iedereen er zo feestelijk 
uitzag. Die avond werden dertien vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. Dertien dames die al vanaf dag één voor IJsselThuis als 
zorgvrijwilliger actief zijn! Een koperen jubileum dat iedereen 
met bewondering en dankbaarheid vervult.

Om trots op te zijn
Iedereen die bij IJsselThuis betrokken is, mag terugkijken op 
een bijzonder jaar, waarin we dankzij de perfecte onderlinge 
samenwerking, geweldige inzet en passie tot bovenmaatse 
prestaties kwamen. We mogen trots zijn op elkaar!

George Henkens, 
Voorzitter bestuur Stichting Hospice IJsselThuis

De dertien vrijwilligers die vanaf het 
eerste uur voor IJsselThuis werkzaam zijn. foto Aleid Otto/Hart van Holland



Vrijwilligers zijn en blijven belangrijk

Als je aan vrijwilligers in een hospice denkt, denk je al snel aan 
zorgvrijwilligers. En dat is ook logisch, het is de grootste groep 
vrijwilligers die we binnen ons hospice hebben. Maar er zijn 
nog veel meer vrijwilligers, die - vaak achter de schermen - hun 
belangrijke bijdragen leveren. Een aantal vrijwilligers vertelt 
wat zij voor Hospice IJsselThuis doen. 

De PR-commissie: voldoende activiteiten

Het PR-jaar heeft zo zijn eigen ritme, we hebben dit dan ook 
vastgelegd in een jaarkalender, die weer onderdeel is van het 
marketing- en communicatieplan. Uit de jaarkalender volgt 
een actielijst en dat is onze leidraad gedurende het jaar. 

De jaarkalender laat zien dat er maandelijks terugkerende 
items zijn. De vierde woensdag van de maand is er zo een. Dan 
kunnen aspirant-vrijwilligers kennismaken met het hospice en 
vragen stellen aan een van de coördinatoren. Wij plaatsen een 
aankondiging op relevante sites, zoals bijvoorbeeld Omroep 
Zuidplas, Hart van Holland en de vrijwilligersvacaturebank 
van de gemeente. Er zijn ook continu terugkerende items, zoals 
bijvoorbeeld zorgen dat er op Facebook relevante informatie 
wordt gepost. Gemiddeld leverden de Facebookberichten het 
afgelopen jaar 500 likes per bericht.

Grote evenementen
Dan zijn er gedurende het jaar ook grotere evenementen 
waar we onze aandacht aan geven. In 2017 was dat de 
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op 14 oktober. 
Dat hebben we groots aangepakt door een bewaarkatern 
samen te stellen en uit te geven via Hart van Holland met 
artikelen, interviews en informatie over palliatieve zorg. Zo 
hebben 40.000 huishoudens kennis kunnen nemen van ons 
hospice. Op de dag zelf konden bezoekers in De Batavier 
met eigen ogen zien en ondervinden wat wij onze bewoners 
aan aanvullende zorg bieden. Denk hierbij niet alleen aan 
handmassages, aromatherapie of het levensboek, maar ook de 
notaris was er en de beeldend begeleider.

Actieve werving vrijwilligers
Naast aandacht genereren voor ons hospice in het 
algemeen, werven we het hele jaar door actief vrijwilligers. 
De maandelijkse informatiemiddag en het plaatsen van 
advertenties werd al eerder genoemd maar we schrijven 
ook maatschappelijke organisaties aan en we hebben een 
wervende flyer gemaakt in een oplage van 200 stuks. Als 
aanvulling op de losse inlegvellen, die bij de algemene 
brochure horen, waarin informatie is opgenomen over verblijf 
in het hospice, respijtzorg en zorg aan huis, hebben we een 

inlegvel gemaakt over de complementaire zorg. We lieten deze 
in 100-voud drukken, en zijn inmiddels toe aan een herdruk.

Bloemenkaarten
Om onze sponsors en donateurs te bedanken, verstuurden we 
aan het begin van het jaar een presentje, een bloemenkaart 
met bedanktekst, een kaart waar eenmaal gepoot in de aarde 
bloemetjes uit groeien. We verstuurden 50 bloemenkaarten.

Vergroten naamsbekendheid
We hebben ook het afgelopen jaar weer veelvuldig een 
beroep kunnen doen op collega-vrijwilligers die iedere keer 
weer bereid zijn om als ambassadeur van het hospice onze 
naamsbekendheid te vergroten. Als PR-commissie zijn we altijd 
bezig met het nadenken over reclame maken, maar de beste 
reclame lijkt nog altijd de mond-tot-mond reclame te zijn.

In de media
Over ons mediabereik in 2017 zijn we tevreden. We hebben 
ongeveer 20 keer in Hart van Holland gestaan naar 
aanleiding van verzonden persberichten en/of advertenties. 
We hebben vier keer geadverteerd in Nesselande Living en 
stonden in hetzelfde magazine met een interview dat twee 
pagina’s besloeg. We waren op de radio te horen en we waren 
aanwezig op braderieën en markten.  

2018 zal zijn eigen ritme hebben, de PR-commissie blijft dat 
met plezier volgen.

Phia Terwijn en Eveline Imelman
PR-commissie IJsselThuis
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Nieuw in 2017 : de Evenementencommissie

Het begon in 2017 op 19 januari met de Nieuwjaarsborrel, 
tevens het afscheid van algemeen coördinator Anneke 
Vermeer en kennismaking met onze nieuwe manager Els 
Imthorn. Coördinator Birgitta vroeg of een paar mensen 
wilden helpen. Marijke Blok, Eveline Imelman en Coby 
Hooiring meldden zich aan. Eveline voor de PR, zij maakte 
een prachtig afscheidsboek voor Anneke en Marijke en Coby 
organiseerden het feestelijke gedeelte. De bijeenkomst vond 
plaats in Johannahoeve en was een groot succes, met mooie 
muziek, toespraken, een optreden van de kookgroep en lekker 
eten en drinken.

Vorming Feestcommissie
We deden de organisatie van deze bijeenkomst kennelijk 
goed, want in de loop van het jaar werd ons verzocht een 
feestcommissie te vormen. Daar kwamen, buiten Marijke 
en Coby, Rika Vos en Ria van de Berg bij. Marijke maakte 
een begroting voor de rest van het jaar. Prompt werd deze 
goedgekeurd en de Evenementencommissie was een feit.

Warm en gezellig
We zorgden voor chocolademelk en boterstaven met 
Sinterklaas. Teun van de Berg, die altijd het gratis brood haalt 
bij bakker Klootwijk, deed een goed woordje met kerst voor 
IJsselThuis. En met succes, we kregen heerlijke kerststollen en 
kerststaven. Omdat er slechts één bewoner was met de kerst, 
die nauwelijks iets at, konden we niet lekker uitpakken maar 
bleven we wel binnen het budget. Bovendien proberen wij 
bij élke feestelijke gelegenheid hospice IJsselThuis warm en 
gezellig te maken, zodat de bewoners en hun familie de ‘bijna 
thuis sfeer’ voelen.

Feestcommissie werd Evenementencommissie
De naam Feestcommissie is inmiddels omgedoopt tot 
Evenementencommissie. We werken regelmatig samen met 
twee vrijwilligers van IJsselOever. Voor 2018 staan er weer 
mooie evenementen in de planning. 

Marijke Blok, Rika Vos, Ria van de Berg en Coby Hooiring
Evenementencommissie IJsselThuis

De Facilitaire Commissie: niet stil gezeten

Ook de mensen van de Facilitaire Commissie zaten in 2017 
niet stil. Een greep uit onze werkzaamheden. 

Vervanging van het oproepsysteem
Het bestaande systeem dat via de telefoon een oproep 
doorgeeft aan de vrijwilligers, was moeilijk te bedienen. 
Regelmatig waren er storingen. Daarom is besloten het 
systeem te vervangen door een separaat oproepsysteem. Na 
vergelijking van een paar systemen is gekozen voor het TREX 
2G draadloos verpleegoproepsysteem. Na de goede ervaring 
hiermee, is besloten om het alarmsysteem van de badkamers 
te verbeteren en aan te sluiten op TREX. 

De telefooncentrale bleef problemen geven met doorverbinden 
naar de zorgcoördinatoren. De centrale is anders 
geprogrammeerd zodat er minder misverstanden kunnen 
ontstaan. 

Brand Meld Installatie
Als onderdeel van een gewijzigde huurovereenkomst 
is eind 2016 besloten dat IJsselThuis zelf een deel van 
het onderhoudswerk, zoals de cv, ventilatie, BMI en 
brandbeveiliging, zou contracteren. Dat gebeurde eind 2016, 
begin 2017. De Brand Meld Installatie (BMI) wordt beheerd 
door onze twee gecertificeerde beheerders, Aad Arendzen en 
Annuska Lopez. Bij de jaarlijkse test/certificatie in september 
2017 is gebleken dat het systeem dermate verouderd was 
dat er geen reserve onderdelen meer te leveren zijn. Besloten 
is de BMI te vervangen, dat heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Annuska Lopez was lid van de Facilitaire Commissie, maar 
heeft helaas door drukke werkzaamheden haar deelname 
moeten beëindigen. Ze blijft gelukkig wel beheerder van de 
BMI.

Vervanging parketvloer, struikelvrije bestrating en 
tuinonderhoud
We zijn in 2017 gestart met het zoeken naar mogelijkheden 
om de parketvloer in de woonkamer te verbeteren. Tevens 
maakten we een plan voor het schilderwerk in het hospice. 
Inmiddels is dat als onderdeel van het upgraden van het 
hospice verder opgepakt. Jaarlijkse zaken als het struikelvrij 
houden van de bestrating en tuinonderhoud lopen natuurlijk 
gewoon door.

Aad Arendzen en Marcel Geerdink
Facilitaire Commissie IJsselThuis
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Hospice IJsselThuis: een goed draaiende organisatie

Het jaar 2017 was het eerste jaar voor mij als penningmeester. 
Als ik terugkijk, kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat 
ik in een goed draaiende organisatie terechtkwam. De 
administratie was op orde, de overdracht door de vorige 
penningmeester liep goed en de administratieve vrijwilligsters, 
Janet Terlouw en Janneke Bakker, werken zelfstandig en weten 
precies wat ze moeten doen.

Financieel is de exploitatie van het hospice stabiel. De 
inkomsten en uitgaven liggen redelijk in lijn met de begroting. 
Eventuele afwijkingen zijn goed verklaarbaar.  
Het uiteindelijke exploitatietekort over 2017 bedroeg  
€ 16.416,00. Dit bedrag is door de Vrienden van IJsselThuis 
volledig vergoed. Gedetailleerde informatie staat in de 
jaarrekening 2017, die is opgenomen op de website van het 
Hospice IJsselThuis, www.ijsselthuis.nl. 

In 2017 is nagedacht over de eventuele aankoop van grond 
om daar een nieuw hospice op te kunnen realiseren. Voor 
het bestuur zijn allerlei financiële berekeningen gemaakt en 
die zijn vergeleken met de huidige exploitatie. Mede dankzij 
een toegezegde bijdrage van de Vrienden zou het op termijn 
financieel haalbaar kunnen worden. Er is overleg gevoerd 
met de verkopende makelaar (met behulp van de echtgenoot 
van één van onze vrijwilligers, die zelf ook makelaar is). 
Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om toch af te zien van 
de betreffende locatie. Met name de ligging en ongunstige 
indeling van de kavel waren hiervoor de oorzaak.

Stichting Hospice IJsselThuis dankt alle kerken, verenigingen, 
instellingen, bedrijven en particulieren die met hun financiële 
steun en steun in natura het werk van IJsselThuis helpen 
mogelijk te maken.

Wim Philippa, penningmeester
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Hospice IJsselThuis bestaat inmiddels 12,5 jaar!

In december 2017 bestond ons Hospice 12,5 jaar! Dit hebben 
wij dan ook groots gevierd. Maar liefst dertien vrijwilligers zijn 
vanaf het eerste uur werkzaam voor ons Hospice. Zij zijn dan 
ook tijdens dit feest flink in het zonnetje gezet. Het feest vond 
plaats in het Van der Valk hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Al bij binnenkomst stonden de coördinatoren klaar om 
alle vrijwilligers welkom te heten, maar in het bijzonder de 
jubilarissen. Zij kregen dan ook als VIP gast een corsage 
opgespeld. Natuurlijk was het een feest voor alle vrijwilligers. 
Hoe bijzonder is het toch dat jaar-in-jaar-uit de vrijwilligers 
zich steeds weer een aantal keer per week inzetten om het de 
bewoners in de laatste levensfase nog zo prettig mogelijk te 
maken en er vooral voor hen ‘te zijn’!

Na een welkomstwoord van onze manager Els Imthorn hebben 
we met zijn allen, vrijwilligers, coördinatoren, manager maar 
ook het bestuur en de Vrienden van ons hospice genoten van 
een heerlijk buffet. 

Persoonlijk cadeau
Om de vrijwilligers van het eerste uur extra in het zonnetje 
te zetten, zijn zij allen persoonlijk door de coördinatoren 
toegesproken. Na ieders toespraak kregen zij een mooi 
persoonlijk cadeau overhandigd: een olielamp of kandelaar 
met een afbeelding van de vuurvogel en de naam van de 
vrijwilliger erin gegraveerd. Daarnaast was er voor alle 
vrijwilligers nog een leuke attentie, als dank voor hun 
jarenlange inzet! 

Anekdotes
De avond werd spontaan door een aantal vrijwilligers 
afgesloten. Zij vertelden leuke anekdotes die zij de afgelopen 
12,5 jaar hebben meegemaakt en met de rest van de groep 
wilden delen. Kortom, het was een zeer geslaagde avond.

Liesbeth Disco
Coördinator IJsselThuis

12,5 jaar
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Onze bewoners en cliënten in 2017

De Stichting Hospice IJsselThuis maakt het mogelijk dat 
opgeleide vrijwilligers mensen begeleiden in de laatste 
levensfase in het hospice of in hun eigen huis. In 2017 hebben 
we in Nieuwerkerk aan den IJssel weer veel bewoners en 
cliënten mogen ondersteunen. In november 2017 opende ook 
Hospice IJsselOever haar deuren in Capelle aan den IJssel.

Hieronder een schematisch overzicht van het aantal verzorgde 
bewoners en cliënten van hospice IJsselThuis en hospice 
IJsselOever/VTZ Capelle/Krimpen.

IJsselThuis 

Bewoners Komend uit  Uit andere gemeente Gemiddelde Gemiddelde 
 Zuidplas  opnameduur in dagen  leeftijd

Totaal 2017: 61 26 Capelle: 18 19,4 80,7
  Vlaardingen: 1
  Nieuwerhoorn: 1
  Gouda: 1
  Rotterdam: 12
  Krimpen a/d IJssel: 1
  Hoogvliet:1

IJsselOever 

Bewoners Komend uit  Uit andere gemeente Gemiddelde Gemiddelde 
 Capelle/Krimpen  opnameduur in dagen  leeftijd

Totaal 2017: 8 3 Rotterdam: 5 11,7 80

IJsselThuis & IJsselOever 

Cliënten thuis IJsselThuis IJsselOever Gemiddelde inzetduur Gemiddelde 
   in dagen  IJT/IJO leeftijd IJT/IJO

Totaal 2017: 14 9 5 78/144 80/86
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Zorgverlening 
Binnen het hospice zijn verpleegkundigen van diverse 
organisaties werkzaam, hoewel de thuiszorgorganisaties 
Vierstroom en De Zellingen de meeste bewoners verzorgen.  
Er is voortdurend een verpleegkundige oproepbaar bij vragen 
of calamiteiten, terwijl er in de nacht voortdurend een 
verpleegkundige aanwezig is. 

Verplegen in het hospice betekent palliatieve zorg verlenen 
samen met vrijwilligers, coördinatoren en de (eigen) huisarts. 
Het houdt niet allen verzorgen in, maar vooral ook begeleiden, 
ondersteunen en informatie geven. Kortom: zorg, gericht op de 
kwaliteit van leven, voor zowel de bewoners als hun dierbaren, 
met aandacht voor lichamelijke, psychische en spirituele 
aspecten en zingevingsvragen. 

Bewoners van het hospice worden meestal begeleid door 
hun eigen huisarts. Als een bewoner uit een verder gelegen 
gemeente komt, waardoor de eigen huisarts niet in de 
gelegenheid is de medische zorg te verlenen, neemt een 
huisarts uit de gemeente Zuidplas het van hem/haar over. Dit 
werkt al jaren tot ieders tevredenheid. 

Els Imthorn
Manager IJsselThuis en IJsselOever

Tekst

tekst
Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis

Het bestuur van De Vrienden Van blikt terug op een actief 
jaar. In het bestuur zijn jarenlang geen wisselingen geweest. 
In 2017 zijn er drie mutaties geweest en zijn rollen gewisseld. 
Een nieuwe dynamiek, herijken van bestaande werkwijzen 
en een nauwere samenwerking met het bestuur van Hospice 
IJsselthuis zijn daarvan resultaten.

Giften
Onze ‘nieuwe’ Penningmeester Hans Troost, die al in 
2016 werd ingewerkt door Hans Moet, heeft in 2017 het 
penningmeesterschap volledig overgenomen. Daarbij wordt 
hij ondersteund door een professioneel administratiekantoor. 
Belangrijk werk, want ‘geld’ is waar het bij de Stichting 
Vrienden van Hospice IJsselThuis allemaal om draait. Het 
beheren van de giften, donaties en legaten en deze op 
verantwoorde wijze ten goede laten komen aan de bewoners 
en vrijwilligers van het hospice is een belangrijke taak.
Ook in 2017 zijn er weer gulle giften ontvangen. Het blijkt dat 
veel donateurs, organisaties en stichtingen ons hospice een 
warm hart toedragen. Hartelijk dank daarvoor.

Bestuurswisseling
Het verheugt ons te kunnen melden dat Roland Peppel in 
2017 tot het bestuur is toegetreden. Hij is een zeer ervaren 
professional in de wereld van de zorg. Helaas hebben wij eind 
2017 afscheid moeten nemen van onze voorzitter Wendy 
Hopmans. Wendy was jarenlang een zeer gewaardeerd lid 
van ons bestuur, waarvan de laatste periode als voorzitter. De 
Vrienden Van is Wendy veel dank verschuldigd en wenst haar 
veel succes met haar verdere activiteiten. 

De rol van voorzitter is per 1 januari 2018 overgenomen door 
Ernst Germann. Hij is al jarenlang lid van het bestuur, geen 
‘zorg’ professional maar wel iemand met een lange staat van 
dienst in het bedrijfsleven. Een bestuur moet uiteindelijk ook 
‘gemanaged’ worden. 

Als bestuur van de Stichting Vrienden van IJsselThuis willen 
wij alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun enorme en 
toegewijde inzet. Goed om te horen dat zij in 2017 eens goed 
in het zonnetje zijn gezet, ze hebben het verdiend.

Namens het gehele bestuur
Anneke Vermeer, Secretaris
Ernst Germann, Voorzitter



Organisatie Stichting Hospice IJsselThuis

Coördinatoren
Liesbeth Disco – coördinator
Wendy Engelen – coördinator
Femke Bunschoten - invalcoördinator

Manager 
Els Imthorn 

Bestuur Stichting Hospice IJsselThuis 
George Henkens - voorzitter, huisvesting, PR
Aad de Jong - secretaris, vicevoorzitter, vertrouwenspersoon 
voor vrijwilligers, bewoners en naasten
Wim Philippa – penningmeester
Carin Gaemers – lid
Cor van Marle - lid

Bestuur Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis
Ernst Germann – voorzitter
Hans Troost – penningmeester
Anneke Vermeer – secretaris
Roland Peppel – lid
Bas Jan Tukker – lid
Léon Stam - lid

Colofon

Stichting IJsselThuis
E info@IJsselThuis.nl
B NL78 RABO 0345 29 38 19

Hospice IJsselThuis
Batavierlaan 8
2912 SG Nieuwerkerk aan den IJssel
T 0180 391 300/391 306
E info@IJsselThuis.nl
www.IJsselThuis.nl

Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis
E secr.vriendenvan@IJsselThuis.nl
B NL25 RABO 0396 22 02 58
De Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis heeft een ANBI-
erkenning

De Belastingdienst heeft de Stichting IJsselThuis erkend 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onder 
voorwaarden zijn giften aftrekbaar voor de belasting.
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