Jaarverslag 2019 - Stichting Hospice Altena
In 2018 vroegen Melanie en Ruben Kruithof zich af: waarom is er geen hospice in onze regio?
Die vraag heeft geleid tot de vorming van een stuurgroep van initiatiefnemers, de specialist
palliatieve zorg, de architect, de jurist, de huisarts en de copywriter, samenwerkend met
ervaringsdeskundigen uit het zorgveld. Ieder in deze fantastische groep mensen heeft een
eigen motivatie om een hospice in de nieuwe gemeente Altena mogelijk te maken. Iedereen
heeft zijn specialisme, kennis en kunde. Hoe mooi is het, als het lukt om - met steun van
uiteenlopende personen (gemeente, bedrijven, stichtingen en verenigingen en particulieren) een plek te creëren waar mensen het leven op eigen wijze los kunnen laten?
Een behoefteonderzoek is uitgevoerd. Vele gesprekken hebben plaatsgevonden met inwoners,
zorgaanbieders, huisartsen, kerken en politiek. Altena (voorheen het land van Heusden en
Altena) ligt ingesloten tussen de rivieren. Dit maakt Altena een ‘eiland’. Van oudsher helpen
mensen en bedrijven eerst elkaar alvorens buiten de rivieren te kijken.

Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Altena een feit. Met 21 dorpskernen en onze
‘wereldberoemde’ stad Woudrichem, vormen we de grootste gemeente van Nederland qua
oppervlakte. Er wonen ruim 54.000 mensen in een gebied van ruim 226 km2. Ondanks dat
Gorinchem, Waalwijk en Dongen dichtbij zijn gelegen blijkt dat het letterlijk een brug te ver is
om daar te kunnen sterven. Hoe verder het onderzoek ging, hoe groter de verbazing dat er
nog geen hospice is in Altena.
Oprichting stichting
Op 27 februari 2019 is stichting Hospice Altena opgericht, met als oprichtende bestuursleden:
- Melanie Kruithof (voorzitter)
- Ruud Kaim (penningmeester)
- Bart Vijgen (algemeen lid)
- Miranda Groenenberg (secretaris), is later in 2019 toegetreden.
In de periode februari tot en met december 2019 lag de prioriteit van het bestuur bij
voorwaarden- scheppend beleid. In overleg met stuurgroepleden is er gewerkt aan een
beleidsplan met missie, visie, toekomstplannen, een begroting, etc. Als startende organisatie
had (en heeft) fondsenwerving een hoge prioriteit. De eerste stap is dan het bekend maken
van het plan om een hospice te starten in Altena. Stuurgroeplid Sabine Aangenendt heeft een
communicatieplan uitgewerkt en gezorgd voor de realisatie van styling en een website. Zij
heeft ook aangeboden om de betaling van de kosten te ‘parkeren’ tot de stichting voldoende
fondsen heeft).

Fondsenwerving
Er zijn aanvragen ingediend voor de ANBI-status en CBF-erkenning.
• De ANBI-status is verkregen per 20 december 2019.
• De aangevraagde CBF-erkenning is (nog) niet verleend. Uit de CBF-audit
is gebleken, dat onze stichting per 31.12.2019 nog niet voldeed aan alle
door het CBF gestelde normen. Zodra het bestuur meent dat wel aan die
nomen wordt voldaan kan in 2021 worden besloten tot een nieuwe aanvraag.
In de loop van 2019 zijn enkele donaties ontvangen van particulieren, kerken, goede doelfondsen en bedrijven. Er is een professionele fondsenwerver ingeschakeld en er zijn
aanvragen bij grotere Goede Doelen-fondsen ingediend. De reacties zijn niet af- wijzend, maar
een donatiebesluit volgt pas zodra er concrete stappen bekend worden, met name rond de
locatie van het hospice.
Locatie en startdatum van het hospice
Bij het afsluiten van dit jaarverslag is er een mogelijke locatie in beeld dankzij de inzet van
gemeentebestuur van Altena.
Het besluit tot oprichting van een Stichting Vrienden van Hospice Altena is uitgesteld tot het
moment dat er meer bekend is over een waarschijnlijke startdatum van het hospice.
Jaarcijfers en kascommissie
Na overleg met de accountant en de contactpersoon bij het CBF is er besloten de kosten te
beperken en geen accounts-verklaring aan te vragen maar een Kascommissie in te stellen en
deze een boekenonderzoek te laten doen. Die actie is uitgevoerd; het verslag van de
commissie is op 22 juni 2020 ondertekend en is onderdeel van dit jaarverslag.
Het jaarresultaat is negatief. De inkomsten uit donaties bedragen  4.550, —. De uitgaven zijn
totaal  27.285, — De uitgaven hebben betrekking op algemene kosten en communicatie.
Toekomstbeeld
De verwachtingen voor 2020 zijn positief. Allerlei zaken zijn vertraagd door de coronaperikelen. Toch is de voorbereidende fase bijna afgerond en start de uitvoerende fase.
Ondanks de onzekere tijden boeken we voortgang. Een locatie is in beeld. Er is overleg met
zorgpartijen voor de invulling van verpleegkundige zorg, de vorming van een
vrijwilligersteam, de uitbreiding van het dagelijks bestuur van de stichting.
De komende ontwikkelingen kunt u volgen op de website en in onze nieuwsbrieven.
Heb je vragen naar aanleiding van dit jaarverslag of de jaarcijfers? Stel ze via info@hospicealtena.nl.
Namens het bestuur,
Melanie Kruithof
(voorzitter)

