
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de Stichting Hospice Zaanstreek. Deze nieuwsbrief is bestemd

voor iedereen die, op welke manier dan ook, betrokken is bij het initiatief om te komen tot een bijna-thuis-huis

in de Zaanstreek. Het is de bedoeling om deze nieuwsbrief twee maal per jaar te laten verschijnen en 

ook op momenten dat er interessante ontwikkelingen te melden zijn.
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Het bestuur vergadert regelmatig om de voortgang te

bevorderen en te bewaken. Zoals bekend wordt gewerkt

in werkgroepen, waarin naast de bestuursleden ook 

andere deskundigen werkzaam zijn. Hierbij een over-

zicht van de werk groepen inclusief de stand van zaken.

Werkgroep rechtsvorm

Deze werkgroep heeft met hulp van notaris Hofman ge-

zorgd dat de stichting een feit is geworden. Momenteel

wordt er opnieuw met de notaris overlegd om te komen

tot een Stichting Vrienden van het Hospice Zaanstreek.

Dit om ervoor te zorgen dat subsidiegelden enerzijds en

sponsor- of donatiegelden anderzijds, gescheiden kun-

nen blijven. 

Werkgroep huisvesting

In deze werkgroep, waarin naast twee bestuursleden

vier medewerkers van Parteon zitting hebben, wordt

nog steeds druk gezocht naar passende huisvesting. 

Het pand dat wij zoeken moet natuurlijk aan een aantal

eisen voldoen. Hierbij valt o.a. te denken aan voldoende

vierkante meters en vooral voldoende ruimte op de 

begane grond. Ook vinden we het belangrijk dat er een

tuin bij is en willen we in ieder geval dat onze gast-

bewonerskamers elk een eigen toilet hebben en liefst

ook een douche. En natuurlijk sanitair voor onze vrij -

willigers, alsmede een ruimte voor groepsactiviteiten 

en een stilteruimte.

Het volledige Programma van Eisen is bekend bij al 

degenen die ons behulpzaam zijn en we blijven er van-

uit gaan dat we begin volgend van start kunnen gaan.

Werkgroep financiën

Naast het opstellen van zowel de investeringsbegroting

als de exploitatiebegroting, heeft deze werkgroep ook

een bank  rekening geopend bij de Rabobank Zaanstreek.

Ter informatie ons bank   rekeningnummer: 12 94 36 194

t.n.v. stichting Hospice Zaanstreek.

Daarnaast heeft de werkgroep bekeken hoe het zit met

de vergoeding van de eigen bijdragen door de verschil-

lende zorgverzekeraars.

Werkgroep PR en communicatie

De twee bestuursleden in deze werkgroep worden 

ondersteund door Augusta Noya, hoofd PR en commu -

nicatie van het ZMC. De werkgroep heeft de organisatie

van de informatiebijeenkomst van 2 februari jl. op zich

genomen, onderhoudt con tacten met de leden van het

comité van aanbeveling, en met de plaatselijke pers.

Ook zal de werkgroep nu zorg dragen voor het ontwik-

kelen van diverse folders, promotiematerialen en het

verschijnen van de nieuwsbrief.

Werkgroep zorginhoud en AWBZ

Deze werkgroep heeft een eerste beschrijving gemaakt

van de wijze waarop de zorg zal worden verleend in 

ons toekomstige bijna-thuis-huis. De werkgroep heeft

zich gebogen over de samenwerking met professionele

zorgorganisaties in onze regio. Daarbij is zij de werk-

groep financiën behulpzaam geweest bij het nagaan 

van de vergoedingen van de eigen bijdragen door de

verschillende zorgverzekeraars. 

Werkgroep vrijwilligers

Deze werkgroep heeft overleg gevoerd met de mede-

werkers van het steunpunt Mantelzorg in Purmerend.

Het is de bedoeling om binnenkort een samenwerkings-

overeenkomst af te sluiten tussen ons bestuur en het

steunpunt Mantelzorg, waarin de werving en training

van vrijwilligers geregeld wordt. In samenwerking met

de aan te stellen zorgcoördinator draagt het bestuur

verantwoordelijkheid voor de definitieve selectie van

vrijwilligers. Immers, met hun kwaliteit en inzet staat of

valt het bijna-thuis-huis. Verder is er een gedetailleerde

notitie vrijwilligerswerk in voorbereiding.

Werkgroep spirituele zorg

Deze werkgroep heeft een conceptdocument opgesteld

waarin de visie op het verlenen van spirituele zorg is

verwoord. Dit document, dat nog nader bewerkt dient

te worden, zal worden gebruikt als leidraad bij het 

invullen van de spirituele zorg in het bijna-thuis-huis.

Het bestuur en de werkgroepen
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Externe ondersteuning

De Zaanse Rotaryclubs

De vier Zaanse Rotaryclubs hebben op allerlei fronten

ondersteuning toegezegd. Zo zullen zij een aantal acti-

viteiten organiseren waardoor gelden ingezameld kun-

nen worden. Te beginnen met een grote kunst veiling 

op 13 mei aanstaande in het Zaans Museum. Een groot

deel van de te veilen kunstwerken is voor dit doel 

geschonken door de gemeente Zaanstad. Het is vanaf

14.30 uur mogelijk om de kunstwerken te bekijken. 

De veiling begint om 16.00 uur.

Daarnaast wordt door diverse leden van de clubs speci-

fieke deskundigheid ingezet. Hierbij valt te denken aan

de reeds genoemde notaris Fred Hofman, Jan de Bruin,

directeur Kunstcentrum Zaanstad, als veilingmeester,

Bart Leusink die de gehele PR en Communicatie namens

de vier clubs verzorgt, Rogier Verbeek die als architect

bereid is om de mogelijk heden van een beoogd pand 

te bekijken en te ontwerpen, makelaarskantoor Hoorn,

de Vos, Metselaar en Sturop die de taxatie van een

eventueel pand zal verrichten en diverse leden die zich

in werkgroepen volop inzetten om nieuwe activiteiten

te bedenken en te organiseren. Onze stichting is al 

deze mensen veel dank verschuldigd.

Sponsors

Het initiatief blijkt te kunnen rekenen op grote sympa-

thie vanuit de samen leving. Spontaan zijn er al giften

binnengekomen van Bouwbedrijf Kakes BV, pen sioen-

fonds Tot en Beers en Rotaryclub Zaandam. De Odd Fel-

lows uit Krommenie hebben met Pasen hun tradi tionele

eierenactie gehouden waar van de opbrengst dit jaar

voor ons zal zijn.

Hans Kuyper, de stadsdichter van de Gemeente Zaan-

stad, heeft een gedicht geschreven voor onze folder en

Helaas moet ik u melden dat de heer Pol Ankum,

vanaf het begin lid van ons comité, op 1 april jl. 

is overleden. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen

en verdere familie veel sterkte met het verwerken

van dit grote verlies.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn en zullen u ook in de toekomst blijven informeren. 

Mocht u verder geen prijs stellen op toezending van onze nieuwsbrief, dan kunt u dit doorgeven aan:

Anja de Vries, Titanialaan 29, 1562 ZC Krommenie 

Telefoon: 075 6281747, of 06 21702200. E-mail: anja-de-vries@hetnet.nl

Huisartsen

Met een delegatie van de huisartsen is onlangs een 

eerste informatief gesprek gevoerd over onze plannen.

Tevens zijn hierbij in oriënterende zin de (on)mogelijk-

heden van de huisartsenzorg in het bijna-thuis-huis 

besproken. Veel hangt af van de plek waar het huis zal

komen. Daarnaast zoeken wij binnenkort contact met

het bestuur van de huisartsenpost, om ook hen formeel

te informeren. 

één van de leden van ons comité van aanbeveling heeft

besloten voor zijn 60ste verjaardag, in plaats van 

cadeautjes, bijdragen voor ons initiatief te vragen!

En dan natuurlijk de ontwerper van ons logo, Branko Jo-

vanovic van Brain Communication. Dit bureau heeft niet

alleen dit prachtige logo ontworpen maar gaat ook de

productie van al onze communicatiemiddelen verzorgen.

Voor al degenen die dit nog niet hadden vernomen kun-

nen wij nog vermelden dat de Associatie Uitvaart verzor-

ging van plan is om ons de komende jaren financieel bij

te staan op het gebied van de huisvesting. Woning  corpo-

ratie Parteon is voornemens ons een maatschap pelijke

huur in rekening te gaan brengen. Los van de zeer wel-

kome financiële bijdragen is het hartverwarmend om te

merken hoe wij gesteund worden. Van hieruit bedanken

wij al deze mensen heel hartelijk.

Van de redactie

Medische zorg

In Memoriam
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Grote kunstveiling

13 mei aanstaande

in het Zaans Museum


