
 

 

       

 

 

 
  

 

 
 

ONDERSCHEIDING 

De Partij van de Arbeid heeft op 1 mei onze voorzitter onderscheiden met de Arie Lemsprijs 

2011. Het juryrapport motiveerde de onderscheiding als volgt: 

“……Anja de Vries, succesvol initiatiefneemster van Hospice De Schelp in Krommenie. Dit 

initiatief heeft weliswaar al veel vaker prijzen 

gewonnen, maar voor de initiatiefneemster en 

grote trekker van de acties gold dat veel minder. 

Zij verdient ’t om nu in het zonnetje te worden 

gezet. Anja is er in geslaagd een groot aantal 

groepen samen te binden op het doel: het 

realiseren van een hospice. In de eerste jaren 

moet zo’n voorziening zichzelf bedruipen en dat 

kostte veel inspanning. Van Rotary tot kookclub, 

van ondernemers tot kunstenaars en hardlopers 

werden daarbij ingeschakeld. Haar 

doorzettingsvermogen is groot geweest en zij 

heeft met haar idealistische inzet haar omgeving, de Zaanstreek, een grote dienst bewezen”. 

De geldprijs van € 500 is door Anja op 5 mei j.l. overgedragen aan de Schelp. 

Het doel van de Arie Lemspijs is het belonen van de inzet van individuen van de gemeente 

Zaanstad, organisaties of instellingen werkzaam in Zaanstad, die een maatschappelijke bijdrage 

leveren, of deze te stimuleren en te waarderen. Arie Lems was van 1979 tot 1988 burgemeester 

van de gemeente Zaanstad.   

 
UIT HET JAARVERSLAG 2010 
De Schelp heeft zich een vaste plaats verworven in de keten van zorgaanbod in de Zaanstreek. De 
naamsbekendheid neemt toe en collega-zorgaanbieders verwijzen regelmatig door naar ons.  
Enkele kengetallen over de bewoners zijn hier onder samengevat: 
 

Kengetallen bewoners 2009 2010 

aantal gastbewoners  41 39 
gemiddelde verblijfsduur (dagen) 25 28 
bezettingsgraad 71 % 75 % 
 

Dankzij de steun van bedrijven en particulieren en de subsidies kunnen we spreken van een sluitende 
financiële exploitatie. De kengetallen zijn hier onder samengevat: 
 

Financiële kengetallen 2010 (x € 1.000)  

Inkomsten   Uitgaven  

Subsidies VWS 76  Totaal salariskosten 64 

Subsidies overig 25  Totaal overige personeelskosten 3 

Overige inkomsten 27  Totaal kosten vrijwilligers 12 

Nadelig saldo 39  Totaal kosten voeding 6 

   Totaal hotelmatige kosten 6 

   Totaal huisvestingskosten 63 

   Totaal algemene kosten 11 

   Totaal verzorging-verpleging 2 

 totaal 167    totaal 167 
 

Het aantal donateurs is gegroeid naar 223 per 31 december.  
Per 31 december 2009 en 2008 waren er 196 respectievelijk 182 donateurs.  
 
Het volledige jaarverslag is te vinden op de website: www.hospice-zaanstreek.nl 
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OVERZICHT GIFTEN 
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij van 
onderstaande bedrijven en instellingen, 
personen en kerken een bijdrage mogen 
ontvangen: 
Einstein Lyceum, De Posthoorn, Zaanse 
Zegelzoekers, Purmerender Zegelruil, Anbo,  
De families Tromp, Cops, Dekker, van 
Leeuwen, Veenman, Vervoort, Reudler en de 
heer Berkers. 
Verder van de Diaconie Evangelisch Lutherse 
Gemeente, Diaconie PKO Oostzaan, Diaconie 
Protestantse Gemeente Westzaan, 
Protestantse Gemeente Wormerveer en 
Wormer en Collectes in Verzorgingshuis 
Evean. 
 
COMFORTSTOEL 
Dankzij giften van Ladies Circle Zaanstreek-
Waterland, Ondernemersvereniging 
Westerspoor, Oecumenische basisgroep 
Zaanstad Ecclesia en van de firma Prominent 
zelf kon een comfortstoel worden aangeschaft. 
Met deze stoel kunnen gastbewoners, die 
anders niet meer uit bed kunnen, toch van hun 
kamer komen.  
 

 
 
GIFT PAROCHIELE CARITAS INSTELLING 
Dankzij de collectes in de R.K. kerken in  
Zaanstad en Wormerland onder de 
verzamelnaam Parochiële Caritas Instelling 
kon de rest van de ramen in de Schelp 
voorzien worden van zonweringen (screens), 
zodat de temperatuur in de zomer niet te hoog 
oploopt. 
 

GIFT VAN HET VERKADE VAKANTIEFONDS 
Eén van de coördinatoren werd op 31 mei 
verrast door een telefoontje van een 
vertegenwoordiger van het Verkade 
vakantiefonds. Dit fonds wordt opgeheven en 
men vond hospice de Schelp een goede 
bestemming voor een deel van het geld dat 
men nog in kas had. Onze coördinator vroeg of 
ze het echt goed had gehoord, € 20.000 voor 
de Schelp, maar dat bleek te kloppen. Het 
bedrag is op 8 juni door de voorzitter van het 
fonds aan het bestuur en de coördinatoren 
overhandigd.  
 
HERINNERINGSBIJEENKOMST  
Op 24 mei was voor familie en vrijwilligers voor 
de 3

e
 keer een bijeenkomst georganiseerd om 

de gastbewoners te herdenken, die het 
afgelopen half jaar in de Schelp waren 
overleden. Er was muziek, verschillende 
toespraken en alle overledenen werden één 
voor één herdacht. De warme sfeer, zorg en 
betrokkenheid die de Schelp uitstraalt, was 
ook voelbaar op deze bijeenkomst.  
 
VRIJWILLIGERSDAG 
Op vrijdagmiddag 17 juni hebben de 
vrijwilligers onder leiding van een boswachter 
van de Poelboerderij een boottocht gemaakt 
door het Wormer en Jisperveld. De middag 
werd afgesloten met een barbecue. Het weer 
had iets beter gekund maar gelukkig is het 
droog gebleven tijdens de tocht en pas aan het 
einde van de barbecue begon het te regenen. 
Ondanks dat zat de sfeer er goed in en kan de 
evenementencommissie terug kijken op een 
geslaagde middag.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de website 
(www.hospice-zaanstreek.nl). 
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