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Kwaliteit 
Onze hospices IJsselThuis en IJsselOever zijn - uiteraard - 
lid van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).  
De kracht van die vereniging is onder andere de veelkleurigheid 
van de leden. Juist door ruimte te bieden aan diversiteit, wordt 
leren en ontwikkelen in het netwerk mogelijk. Natuurlijk is 
lidmaatschap niet vrijblijvend. Als lid van de VPTZ staan we 
ergens voor, zodat we aanspreekbaar zijn op professionaliteit en 
kwaliteit - aldus de  VPTZ.
Er zijn negen criteria waar aangesloten organisaties aan 
moeten voldoen. Daaraan voldoen we als lid uiteraard, maar 
we blijven streven naar meer dan alleen ‘voldoen aan’. 
Naar altijd uiterst persoonlijke zorgverlening, bijvoorbeeld. 
En geheel in de geest van de VPTZ: alles wat we doen, 
doen we zo veel mogelijk regelarm. Geen onnodige regels 
en controles dus. Maar we blijven alert op het verbeteren 
van de kwaliteit die we leveren.  

Feedback
Een kwaliteitsslag die we in 2020 hebben gemaakt, is het 
structureel verzamelen van feedback van naasten na het 
overlijden van hun geliefde. Voorheen hielden we alleen 
telefonische nazorggesprekken met naasten. Tegenwoor-
dig ontvangen de eerste contractpersonen van overleden 
bewoners (via ons bewonersregistratiesysteem WIJ- 
registreren.nl) een enquêteformulier dat zij anoniem  
kunnen invullen. De respons daarop is goed. Daar zijn we 
uiteraard blij mee, want zo krijgen we een goed beeld van 
wat er goed gaat en wat er beter kan. De persoonlijke 
telefoontjes als nazorggesprek zijn natuurlijk gebleven. 

Dat wat nodig of gewenst is, verzorgen we
In onze zorg, die door onze vrijwilligers zo liefdevol en belan-
geloos wordt gegeven, zoeken we actief naar datgene wat 
onze bewoner tot zijn of haar unieke zelf maakt. Wat heeft 
hij of zij op fysiek, sociaal, psychisch en/of spiritueel niveau 
nodig om de tijd in ons hospice tot een waardevolle afslui- 

Zouden er veel voorzitters zijn die nu, halverwege 2021, moeite 
hebben met een terugblik op 2020, nu 2020 zo werd beheerst 
door de coronapandemie? - zo vraag ik me af. De pandemie is 
nog steeds het gesprek van de dag en er lijkt bijna niets belang-
rijker dan dat. Dat zal het voor veel mensen ook wel zijn, denk ik, 
maar ik ga in deze terugblik op 2020 toch voorál proberen de 
kern van ons hospice in dit jaar naar boven te halen.

Vijftien jaar IJsselThuis
In 2005 ging Hospice IJsselThuis van start, dus in 2020 werden we vijftien jaar! Helaas hebben we dat niet 
kunnen vieren en moesten we het doen met een herinnering aan de viering van het tienjarig bestaan. De dag 
na de viering in 2016 werden Aad de Jong en ik bestuursleden. Aad was in het hospice bekend en de betrok-
kenen bij het hospice kenden hem. Ik was een onbekende en herinner me dat ik gepakt werd door de passie 
die iedereen uitstraalde. Men was trots op IJsselThuis, ‘hún’ hospice. Ik zag hartelijkheid, loyaliteit, zorg voor 
elkaar, zorg voor het hospice en voor de bewoners. 
Vijf jaar verder is dat enthousiasme niet verminderd. Vrijwilligers van het eerste uur werken inmiddels 
vijftien jaar bij IJsselThuis! We hebben niets gedaan met de bouwplannen die bij het tienjarig bestaan 
werden getoond, maar ondertussen (mei 2021) heeft IJsselThuis wel twee nieuwe hospices voortgebracht. 
Het aanbod aan hospicezorg in onze omgeving is verdrievoudigd en de spirit die ik bij het tienjarig feest 
proefde, vind ik nu in ál onze hospices. 

Onderhoud in IJsselThuis
Het hospice aan de Batavierlaan is gebleven zoals het was: nog steeds een gezellige plek, die altijd knus 
en warm is. In 2020 hebben we dankzij de fondsen die door de Vrienden van IJsselThuis zijn geworven en 
worden beheerd, eindelijk een deur naar buiten kunnen maken vanuit bewonerskamer ‘de Topaas’. 
Een briljant idee met een prachtige uitwerking, waarover de oorspronkelijke architect van het gebouw 
tegen me zei: ‘Zó mooi gedaan, dat hadden wij destijds meteen moeten doen!’
Warmte in een hospice is een must, maar het moet niet te veel zijn. Daarom is dit jaar een koelinstallatie 
aangebracht, zodat we tijdens de warme zomers onze bewoners meer comfort kunnen bieden. 
Ook de bamboevloer verdiende na jaren intensief gebruik een stevige onderhoudsbeurt. 
We hebben de periode direct na het uitbreken van de pandemie gebruikt om die ingrepen te kunnen 
uitvoeren toen we geen bewoners opnamen.  We leefden toen nog in de veronderstelling dat de pandemie 
na de zomer wel voorbij zou zijn, maar inmiddels weten we beter. 

Blijvende vernieuwing
Corona heeft gevolgen gehad voor ons vrijwilligersbestand. Zij die zich kwetsbaar voelden, deden een stapje 
terug of vonden het een goed moment te stoppen, meestal na vele jaren in IJsselThuis gewerkt te hebben. 
We zijn hen zeer dankbaar voor die inzet en de manier waarop zij IJsselThuis hebben gevormd. Nieuwe vri-
jwilligers boden zich aan en zo blijft IJsselThuis zich vernieuwen. Het is een mooie mix van vrijwilligers met 
een lange staat van dienst, samen met nieuwkomers met nieuwe inzichten.  
Zo blijft IJsselThuis een dynamisch instituut midden in onze samenleving en is het hospice gesteld voor de 
volgende vijftien jaar!

George Henkens
Voorzitter bestuur IJsselHospicesVan de voorzitter

ting van het leven te maken? Is de bewoner comfortabel? 
Zijn er wensen, verlangens? Van handmassages tot de 
kapper, van een geestelijk verzorger tot een bezoek aan het 
strand: dat wat nodig of gewenst is, verzorgen of regelen we. 

Opleiding
Onze vrijwilligers die zorg geven, die datgene doen waar 
het in de huizen om draait, kunnen pas vrijwilliger worden 
na een strenge selectie, na een stevige introductiecursus 
en na een inwerkperiode van enkele weken tot soms enkele 
maanden onder begeleiding van een ervaren collega.  
Na deze periode kunnen zij zelfstandig werken. 
Daarnaast kan elke vrijwilliger ieder jaar een keuze maken 
uit één van de opleidingsmodulen van de VPTZ, die zij - 
betaald vanuit het eigen opleidingsbudget - mogen volgen. 
Daarnaast worden er regelmatig bijscholingsavonden 
georganiseerd, al dan niet met externe sprekers. Verder 
organiseren we op maat gemaakte in-company trainingen.  

Mét elkaar, vóór onze bewoners
Met onze ‘zorgpartners’ (huisartsen, wijk- en transferver-
pleegkundigen) hebben we regelmatig overleg - over de 
individuele bewoner, maar ook over het proces in de samen-
werking. De bereidheid 
en de wil van allen om het 
voor onze bewoners en 
diens naasten zo goed 
mogelijk te doen, is zeker 
een succesfactor. Daar 
actief naar blijven zoek-
en, naar onze ‘common 
ground’, dát zullen we 
blijven doen. Met onze 
vrijwilligers, met onze 
zorgpartners, met elkaar.  
Voor onze bewoners. 

Corona bepaalde in 2020 een groot deel van ons denken, doen en laten. Vanzelfsprekendheden 
(een onbeperkt aantal bezoekers, het huis staat altijd open voor iedereen - om maar eens wat voorbeelden 
te noemen) kwamen ter discussie te staan. We moesten gaan werken met bezoekersblokken, negatieve 
testuitslagen en afstand houden. Al vroeg stelden we het dragen van mondkapjes verplicht. Steeds hebben 
hart en hoofd afwegingen moeten maken, waarbij de stem van het hart het vaker moest afleggen dan ons lief 
was. De gezondheid van onze vrijwilligers is ons hoogste goed, daar mochten en konden we geen risico’s mee 
nemen. Gelukkig zijn we (vrijwilligers, coördinatoren en bewoners/bezoekers) niet getroffen door een groot 
aantal coronabesmettingen. Degenen die ziek zijn geweest, herstelden ook allemaal weer voorspoedig. 

Van de manager

Corona en kwaliteit in onze hospices

Els Imthorn
Manager IJsselHospices
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De coronapandemie: ik wíl er niet over schrijven omdat hier al zó veel over gezegd en geschreven is. 
Maar ik kan er niet omheen. Corona heeft het leven, ook in ons hospice, het afgelopen jaar behoorlijk in 
de war geschopt. De normale gang van zaken: de deur die altijd open staat voor bezoek, het in- en uit-
lopen van de thuiszorg, de huiskamer als ontmoetingsplek voor bewoners en familie - het werd allemaal 
anders. Het vroeg een omschakeling van ons allemaal.

Maatregelen en afspraken
In het begin van de pandemie is het hospice een tijdje helemaal dicht geweest, omdat we eerst een duidelijk plan wilden 
hebben hoe we een veilige omgeving konden blijven bieden aan bewoners en vrijwilligers. Toen daar de plannen en proto-
collen voor klaar waren, bleek de kleine renovatie van IJsselThuis nog niet te zijn afgerond. Gelukkig konden we uitwijken 
naar Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar een paar kamers in orde waren gemaakt voor onze bewoners. 
Daarna verhuisden we weer terug naar onze vertrouwde plek met de mooie tuin aan de Batavierlaan en bouwden we lang-
zaam het aantal beschikbare kamers uit. Steeds werden de afspraken opnieuw aangepast: de bezoektijden, het opzetten 
van mondkapjes, het gebruik van de huiskamer, enzovoorts, enzovoorts. Elke verandering in de maatregelen van het RIVM 
vroeg ook weer een verandering in afspraken en maatregelen voor het hospice.

Minder opnames
Er waren dit jaar aanmerkelijk minder aanmeldingen voor opnames en soms ging een opname op het laatste moment toch 
niet door, omdat de patiënt niet meer vervoerd kon worden of al was overleden. Misschien kwam dit ook wel door de tijd 
die het testen van potentiële bewoners kostte - bewoners konden immers alleen opgenomen worden met een negatieve 
coronatest. Wie zal het zeggen? Of misschien bleef men liever thuis, want ‘in het hospice gelden wellicht strenge corona
regels en kan mijn familie niet op bezoek komen…’ Het is niet helemaal duidelijk wat de oorzaak van de daling is, maar we 
hebben in het hospice nog nooit zo’n stille tijd gehad qua opnames. We hebben periodes gehad dat er maar één bewoner 
in huis was. En we zijn zelfs een paar keer helemaal dicht geweest omdat er geen bewoner was. Ook dit vroeg weer aan-
passingen: vrijwilligers die niet hoefden te komen, de nachtzorg die afgebeld kon worden en de deur op slot draaien aan 
het eind van de dag. Dat laatste was een vreemde gewaarwording voor ons, als coördinatoren.

Zonder vrijwilligers: géén IJsselThuis
Ondanks de bijzondere omstandigheden kijk ik dankbaar terug op de achterliggende tijd. Wat mij vooral met trots vervult, 
is de flexibiliteit van onze vrijwilligers. Zij stonden steeds maar weer klaar om het rooster in te vullen of om extra hand-en-
span-diensten te verrichten in en rondom het huis. Of om collega-vrijwilligers in te werken, zodat Hospice IJsselPolder in 
april 2021 een vliegende start kon maken.Vrijwilligers in het hospice: wat een kostbare groep mensen is dat toch. 
We kunnen dat niet vaak genoeg zeggen. Zonder hen geen IJsselThuis!

Flexibiliteit gevraagd

Femke Bunschoten
coördinator Hospice IJsselThuis 

Van de coördinatoren 
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De introductiecursus voor 
vrijwilligers binnen 
de IJsselHospices
Een paar keer per jaar verzorgt IJsselHospices een introductiecursus voor onze nieuwe zorgvrijwilligers. 
Deze training wordt gegeven met lesmateriaal van de VPTZ, onze brancheorganisatie. Wat zijn wij blij dat er 
steeds weer enthousiaste vrijwilligers zijn die zich aanmelden en iets voor onze bewoners willen betekenen

Wendy Engelen
coördinator Hospice 

IJsselPolder en trainer 
introductietrainingen 

IJsselHospices 

We kunnen je niet beter maken…
De introductiecursus wordt gegeven door twee coördina-
toren die daar een training voor hebben gevolgd. De groep 
van op te leiden vrijwilligers is een groep van minimaal 
twaalf nieuwe mensen.
In de cursus gaat het vooral om kennismaken met elkaar. 
Maar het is ook een periode waarin de aspiranten kunnen 
kijken of dit vrijwilligerswerk echt bij hen past.
Tijdens de cursus wordt verteld waar het in onze hospices 
om gaat: We kunnen je niet beter maken, maar we kunnen 
er wel voor zorgen dat je je wat beter voelt. Dát is ons 
duidelijkste motto. Dat is waar we voor staan voor onze 
bewoners. En de coördinatoren ondersteunen de vrijwil-
ligers in de uitvoering hiervan.

Uitgebreid cursuspakket
De cursus bestaat uit vier à vijf dagdelen. We staan stil bij 
de dagelijkse werkzaamheden in het hospice en bij het  
‘er zijn’ voor onze bewoners en wat dit dan betekent in 
onze hospices. Verder wordt stilgestaan bij wat de verant-
woordelijkheden zijn van een vrijwilliger en wat juist niet. 
We hebben het over wat palliatieve zorg betekent; over hoe 
we communiceren met elkaar; over hoe we omgaan met de  
dood, met verlies en rouw. Er is ook aandacht voor wat  
veiligheid en hygiëne inhouden bij de verzorging van be-
woners en hoe de samenwerking met de wijkverpleegkun-
dige eruit ziet. Want ook het verzorgen en het bijstaan van 
onze bewoners is een belangrijk taak van onze vrijwilligers. 
Onze bewoners zijn er veelal maar enkele dagen tot enkele 

weken. In deze korte periode bekijken we met name naar 
wat nog wel kan, we denken dus vooral in mogelijkheden. 
Zijn er nog wensen? Zijn er nog losse eindjes, moeten er 
nog dingen uitgesproken worden? Soms is er ook helemaal 
niets en dat is ook goed natuurlijk.

Scholing van kookvrijwilligers
Naast zorgvrijwilligers zijn er kookvrijwilligers. En ook 
onze kookvrijwilligers scholen wij. Dit betekent dat we hen 
over onze kernwaarden Liefde, Kennis en Kunde vertellen. 
Hoe zien die koerswaarden er praktisch uit als je voor een 
bewoner kookt? Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er een 
heel klein kopje soep wordt gemaakt, dat er verse asperges 
worden gekookt of dat er één bitterbal wordt klaargemaakt. 
Natuurlijk zien de borden er altijd prachtig uit, op een fraai 
dienblad, vaak met een mooie bloem uit onze tuin. Zo’n 
bloem - of beter: die persoonlijke aandacht - kan net dat 
verschil maken.

Een kleurrijk boeket
Samen met onze vrijwilligers zijn wij als het ware een 
gemengd, kleurrijk boeket bloemen: de ene vrijwilliger is als 
een roos, de ander als een madelief. Zo zijn onze bewoners 
natuurlijk ook: verschillenden mensen met verschillende 

wensen. De diversiteit van vrijwilligers is mooi, want onze 
bewoners zijn ook divers.  

Inwerkperiode
Na de introductietraining volgt een inwerktraject. En hierna 
volgt weer een go/no-go gesprek: een gesprek waarin de 
coördinator en de aankomend vrijwilliger samen bekijken of 
er een wederzijdse klik is en of er genoeg enthousiasme bij de 
aspirant is om als zorgvrijwilliger aan de slag te kunnen gaan. 
Hierna wordt er een vrijwilligersovereenkomst getekend.

Blijven leren
Om het jaar volgt er een jaargesprek en ieder jaar is er voor 
de vrijwilliger de mogelijkheid om een cursus te volgen bij 
de VPTZ (iedere vrijwilliger heeft een eigen scholings-
budget). De vrijwilliger bepaalt in overleg met de coördi-
nator welke cursus het best past bij haar of zijn behoeften. 
De cursussen die de VPTZ geeft, kunnen gaan over ziekte-
beelden; over afstemming op de ander; over balans in 
verlies; dicht bij jezelf en dicht bij de ander en over 
waarden, normen en je eigen persoonlijkheid. Door het 
jaar heen worden er ook in-company trainingen gegeven: 
tiltechnieken, gesprekstechnieken, enzovoorts.
De liefde voor de medemens heeft de aspirant bij binnen-
komst al als het goed is. De kennis en kunde houden we 
graag up-to-date bij IJsselHospices! 
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Ook voor hospice IJsselThuis is 2020 een bijzonder jaar geweest. Zoals bij veel andere organisaties stond dit jaar onherroepelijk 

in het teken van de coronacrisis. Heel veel dank aan en respect voor de vele vrijwilligers, die ondanks alles toch gewoon zo veel 

mogelijk hun onschatbare bijdrage bleven leveren.

 In financieel opzicht moesten alle zeilen worden bijgezet om de gevolgen van de crisis teniet te doen. Door de overheids-
maatregelen gedwongen, kon het hospice niet het gehele jaar volledig benut worden. De gedwongen leegstand leidde ook 
tot minder opbrengsten en minder variabele kosten. 

Gelukkig kon worden gerekend op de Stichting Vrienden van Hospice IJsselthuis. Door onze Vrienden werd een grote ver-
bouwing (ad € 34.808) geheel gefinancierd. Voorts is hen verzocht om het gehele exploitatietekort over 2020 (ad € 34.511) 
voor hun rekening te nemen. Mede als gevolg van bovenstaande is het mogelijk dat zelfs in coronatijd ons hospice tussen de 
financiële klippen kan doorvaren. Door toevoeging van de bijdrage voor de verbouwing aan de bestemmingreserve, kon het 
totale vermogen zelfs toenemen tot € 167.230. De gedetailleerde financiële informatie staat in de jaarrekening 2020, die 
is opgenomen op de website van hospice IJsselThuis. Ik ben dankbaar dat ook in deze tijden op onze Vrienden kan worden 
gerekend. 

Voorts dankt de Stichting Hospice IJsselthuis alle kerken, verenigingen, instellingen, 
bedrijven en particulieren, die met hun financiële steun en steun in natura het werk van 
ons hospice mogelijk maken.
 

De Stichting hospice IJsselThuis maakt het mogelijk dat opgeleide vrijwilligers mensen begeleiden in de laatste levens-
fase, in het hospice of in hun eigen huis. In 2020 hebben we weer veel bewoners en cliënten mogen ondersteunen. 
Het aantal ondersteunde bewoners en cliënten in 2020 wordt hieronder weergegeven. 

Onze bewoners en cliënten in 2020 Van de penningmeester 

Bewoners
 Komend uit 

Zuidplas

Andere 
gemeente en 

welke

Gemiddelde op-
nameduur

Gemiddelde 
leeftijd

Totaal 2020: 

32 13

6 
Capelle a/d IJssel

9 
Rotterdam 

4 
elders

25,7
dagen

81
jaar

Cliënten thuis 
Totaal 2020

 IJsselThuis
Gemiddelde inzet-

duur in dagen 
Gemiddelde leeftijd

8 64,4 72,3
Douwe van der Werf

penningmeester Hospice IJsselThuis 

Financieel Verslag 2020
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Financiën
De balans per 31 december 2020, de staat van baten en 
lasten over 2020 en de toelichting op deze stukken zijn 
opgenomen in dit jaarverslag. Uit de staat van baten en 
lasten blijkt dat in 2020 aan giften een bedrag van 
€ 12.500,= (2019: € 31.896,= ) beschikbaar is gekomen. 
Voor een specificatie van de giften en de vergelijking met 
het vorige verslagjaar, verwijzen wij u naar de staat van 
baten en lasten. Mede door de covid-19 crisis zijn de 
giften substantieel afgenomen. De kosten zijn in 2020 
licht gedaald vanwege lagere algemene kosten: 
op jaarbasis een daling van de kosten van circa € 29,=.
Inclusief overige opbrengsten en rentebaten bedroeg het 
batig saldo beschikbaar voor de doelstelling van de sticht-
ing in 2020 € 29.435,= (2019: €27.376,=). Hieraan is 
€ 37.409,= (2019: € 27.376= ) aan de reserve beschikbaar 
voor de doelstelling onttrokken.

De negatieve vermogensmutatie in 2020 is het gevolg 
van onze bijdrage aan de bouwkosten (€ 37.409,=). 
Per 31 december 2020 bedroegen de reserves beschik-
baar voor de doelstelling € 619.369 ,= (per 31 december 
2019: € 648.803,=). Daarnaast zijn er bestemde reserves 
(€ 13.961,=).  Er is inmiddels een forse reserve opgebouwd.  
Wij zijn in continu overleg met het bestuur van Stichting 
IJsselThuis over de wijze waarop wij deze middelen kunnen 
aanwenden.

Continuïteit hospicezorg
Het hospice van Stichting IJsselThuis steunt voornamelijk op 
de inzet van vrijwilligers. Ook worden vrijwilligers ingezet 
voor het project IJsselThuis aan Huis, waarin begeleiding 
wordt geboden aan mensen die hun laatste levensfase 
thuis willen doorbrengen. De financiering door de overheid 
van zowel het hospice als de thuisinzet is onvoldoende om 
de kosten te dekken en wordt jaarlijks minder. Als gevolg 
hiervan is Stichting IJsselThuis voor de continuïteit van het 

hospice en de thuisinzet in belangrijke mate afhankelijk van 
sponsoring en donateurs. Met deze afhankelijkheid wordt 
de kwetsbaarheid van het voortbestaan van Stichting IJssel-
Thuis duidelijk aangetoond.

Voldoende financiële middelen
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Hospice 
IJsselThuis is te zorgen voor financiële ondersteuning van 
Stichting IJsselThuis voor de exploitatie van het hospice 
en voor IJsselThuis aan Huis. De Stichting Vrienden van 
Hospice IJsselThuis beschikt thans over voldoende 
financiële middelen om de continuïteit van de Stichting 
IJsselThuis bij gelijkblijvende tekorten voor de komende 
jaren te waarborgen. Uiteraard onvoorziene aanpassingen 
in wet- en regelgeving voorbehouden.

Toekomstige activiteiten
Gezien de tekorten van Stichting IJsselThuis zal de 
Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis zorg moeten 
dragen voor voldoende fondsen om deze tekorten te 
kunnen dekken. Hiervoor, maar ook voor het verkrijgen 
van gelden voor noodzakelijke aanpassingen in het gebouw 
van het hospice, moet blijvend worden getracht meer 
sponsoren bij het hospice te betrekken. Het hospice wordt 
onder de aandacht gebracht bij regionale evenementen 
om het aantal donateurs en sponsoren te vergroten. 
Heel graag blijven wij meedenken over waar we als bestuur 
een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van 
de bewoners van het hospice. 

Mede door de covid-19 lockdown hebben wij financieel een lastig jaar achter de rug. De donaties van 
particulieren, kerken en bedrijven liepen sterk terug. Ondanks deze dip aan baten blijven wij gelukkig 
beschikken over een solide financiële positie.

In het afgelopen boekjaar hebben wij Hospice IJsselThuis financieel ondersteund met een noodzakelijke verbouwing 
aan het pand. Zo is de besturing van de luchtbehandelingsinstallatie vervangen en zijn in de vorm van splitunits koel- en 
verwarmingselementen aangebracht. Daarnaast is in één van de kamers op de begane vloer een buitendeur aangebracht 
om het wooncomfort te verbeteren. Tot slot is de vloer op de begane grond behandeld, waardoor de vloer weer geschikt is 
gemaakt voor jarenlang, intensief gebruik. 
Zoals hierboven reeds vermeld, was het werven van nieuwe donateurs en sponsors in het verslagjaar lastig. Dit jaar gaan wij 
bezien op welke wijze wij de band met onze achterban verder kunnen versterken.

Doelstelling
De stichting heeft tot doel: het inzamelen van gelden ten behoeve van Stichting IJsselThuis te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
De stichting is verantwoordelijk voor het inzamelen van donateurs- en sponsorbijdragen ter dekking van het eventueel  
exploitatietekort van de Stichting IJsselThuis en werft sponsors voor het realiseren van noodzakelijke aanschaffingen ten 
behoeve van het gebouw en van de inrichting van Hospice IJsselThuis, waarvoor op andere wijze geen financiering is 
gevonden. In het kader van deze doelstelling is de Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis ondersteunend aan de 
maatschappelijke inbedding van Stichting IJsselThuis.
De Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis is opgericht op 25 juli 2003 te Nieuwerkerk aan den IJssel ten overstaan van 
mr. J. Smal, notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
onder nummer 24350921 en is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 
hetgeen inhoudt dat giften aan de stichting voor de schenker aftrekbaar zijn voor de belasting.

Bestuurlijke werkzaamheden
De voorzitter van Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis en de voorzitter van het bestuur van Stichting IJsselThuis heb-
ben periodiek (informeel) overleg en tweemaal per jaar is er een DB-overleg van beide stichtingen. Op deze wijze 
is het bestuur van de Vrienden van IJsselThuis goed geïnformeerd over hetgeen bij Stichting IJsselThuis leeft en kan het 
beleid van de stichting optimaal worden afgestemd op de behoeften van Stichting IJsselThuis.
In 2020 vergaderde het bestuur van de Vrienden van IJsselThuis zes keer. Voorts zijn twee vergaderingen belegd met het 
voltallige bestuur van Stichting IJsselThuis. Het bestuur ontvangt geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. De 
vergaderingen hebben online plaatsgevonden.

Administratie
De financiële administratie wordt vanaf het boekjaar 2017 tot tevredenheid verzorgd door Bureau Michels Administratie 
Belastingadvies te Capelle aan den IJssel.

Van de Vrienden van Hospice IJsselThuis 

Dit is het zeventiende jaarverslag 
van de Stichting Vrienden van 
Hospice IJsselThuis.

Het bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Ernst Germann - voorzitter
Hans Troost - penningmeester
Emmy van Bodegraven-Hof  - secretaris
Roland Peppel - lid
Bas Jan Tukker - lid
Léon Stam - lid

Hans Troost
penningmeester Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis


