
nieuwsbrief hospice april def.doc 

   
                april 2008 

  
RENOVATIE VAN START 
In de laatste weken van april is aannemersbedrijf Onrust uit Zaandam begonnen met 
de verbouwing van hospice “de Schelp” en op vrijdag 25 en zaterdag 26 april zijn de 
palen geslagen voor de uitbouw achter de ingang en ten behoeve van de badkamer.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE SCHELP OPEN IN SEPTEMBER  
De aannemer verwacht voor de bouwvakantie 
met het binnenwerk klaar te zijn. Na de 
bouwvakantie wordt de buitenkant verder 
opgeknapt. In de zomer gaan we het pand 
inrichten. De bedoeling is dat de Schelp in 
september haar deuren opent voor de eerste 
gasten.  
 
BENEFIETCONCERT EN BENEFIETDINER 
Zowel de avond met Chassidische verhalen en 
muziek op 14 februari in de Oostzijderkerk als 
het benefietdiner op 8 maart in het St. Michael 
College (verzorgd door Cuisine Culinair 
Zaanstad) zijn een groot succes geworden. 
Beide evenementen hebben veel geld 
opgebracht voor de Schelp. Daarnaast zijn 
veel van de aanwezigen donateur geworden 
van “de Vrienden van het Hospice”.  
 
 
 

DE VRIJWILLIGERS 
De training van de vrijwilligers door het 
Steunpunt Mantelzorg is in volle gang. Vóór de 
zomer zullen alle trainingen afgerond zijn. 
Contactpersoon van het bestuur voor de 
vrijwilligers is Judith Schouten.  
 
SPONSORING 
Inmiddels is van diverse fondsen een 
toezegging voor een bijdrage binnengekomen 
en hebben diverse bedrijven zowel financiële 
ondersteuning als steun in natura toegezegd.  
In de volgende nieuwsbrief komen wij hier 
uitvoerig op terug. Ook zijn wij bezig met een 
mooie sponsorpagina op de website 
(www.hospice-zaanstreek.nl).  
  
JAARVERSLAG 
Op de volgende pagina vindt u het jaarverslag 
van 2007.  
 
26 april 2008, F.A. Boom, secretaris
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Jaarverslag 2007 
 
 
HOSPICE “DE SCHELP” 
Na een lange zoektocht door de Zaanstreek is 
in de zomer van 2007 door 
woningbouwvereniging Parteon een prachtig 
Zaans pand aangekocht aan de 
Evenwichtstraat in Krommenie. De rustige 
ligging nabij het centrum en de goede 
bereikbaarheid met zowel openbaar als eigen 
vervoer zijn belangrijke pluspunten. Het pand 
krijgt de naam Hospice “de Schelp” en als 
werkthema: huiselijk verzorgd in de laatste 
levensfase. 
 
VRIJWILLIGERS 
Naar aanleiding van stukken in de pers over de 
plannen voor het hospice hebben zich 
spontaan een groot aantal vrijwilligers 
aangemeld. Op 1 november is een 
voorlichtingsavond georganiseerd. Kort daarna 
heeft het bestuur met iedere vrijwilligers een 
persoonlijk gesprek gehad. Het Steunpunt 
Mantelzorg gaat in de eerste helft van 2008 
alle vrijwilligers een training geven van 8 
lessen van 2 uur.  
Door de grote belangstelling voor de functie 
van vrijwilliger is een wachtlijst ontslaan.  
 
PR  
Op vele manieren is aandacht gevraagd en 
gekregen voor het hospice. Zo is er begin 
augustus in het Noordhollands Dagblad, editie 
Zaanstreek, aandacht besteed aan de 
aankoop van het pand en aan het eind van het 
jaar aan de vrijwilligers. Ook is diverse malen 
een publicatie over giften verschenen. Voorts 
hebben wij een stand gehad op de dag van de 
palliatieve zorg in Oostzaan, tijdens het Saen 
Street golf toernooi en tijdens de Kerstmarkt in 
de Oostzijderkerk. Presentaties zijn gegeven 
voor de Zaanse Rotaryclubs, de Odd Fellows 
en de UVV in Krommenie. Verder zijn 
presentaties gegeven op 2 februari voor allen 
die vanaf het begin bij het initiatief betrokken 
waren, op 29 augustus voor de omwonenden 
van het pand en op 12 december voor (een 
delegatie van) de Zaanse Huisartsen.  
 

SPONSORING EN DONATEURS 
De Zaanse Rotaryclubs hebben een groot 
aantal sponsoracties opgezet die vele 
tienduizenden Euro’s heeft opgeleverd. De 
acties lopen door in 2008. Zowel het ontwerp 
van het logo als alle publicitaire uitingen, 
drukwerk, enveloppen, briefpapier enz. is 
geheel kosteloos verzorgd door Brain 
Communication te Krommenie. Financiële 
bijdragen hebben we verder ontvangen van de 
Odd Fellows, bouwbedrijf Kakes, 
Pensioenfonds Tot en Beers, de 
Oostzijderkerk (opbrengst Kerstmarkt) en een 
toezegging van het Fonds Maatschappelijke en 
Medische Dienstverlening R.K. Parochies. 
Evean Winkel heeft 4 hoog-laag bedden op 
permanente uitleenbasis beschikbaar gesteld.  
Aan het eind van het verslagjaar waren er 54 
donateurs. In totaal leverde dit een bedrag op 
van € 2.882,50 
 
WEBSITE  
De website werd steeds verder gevuld. Alle 
nieuwsbrieven staan er op, diverse foto’s van 
het pand, informatie voor vrijwilligers en 
mogelijkheden om je aan te melden als 
donateur of vrijwilliger.  
 
FINANCIËN  
Voor de inventaris van het hospice is een 
bedrag van € 92.559 begroot. De verwachting 
is dat met alle sponsoracties en giften hiervoor 
voldoende geld binnen komt. De exploitatie 
wordt geschat op € 160.000 per jaar. Door 
nieuw subsidiebeleid van de overheid hebben 
we in de eerste jaren een tegenvaller van circa 
€ 100.000.  
 
BESTUURLIJK 
Het bestuur vergaderde 10 keer. 
Bovengenoemde onderwerpen waren de 
belangrijkste agendapunten.   
Samenstelling bestuur op 31 december 2007: 
Anja de Vries, voorzitter 
Frits Boom, secretaris 
Klaas Tuyn, penningmeester 
Tjomme de Graas  
Judith Schouten 
Pieter de Vente 
Frans Weeda 
Bestuursadviseur: Leo Nieuwenhuizen  
Bestuurssecretaresse: Marijke van Essen 

 

 


