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Jaarverslag 2019 van het Hospice Sint Maartenhuis Winschoten
2019 stond in het teken van onder anderen het 15 jarig bestaan van het Hospice, waar we met
elkaar feestelijk aandacht aan hebben besteed.
Wij kijken terug op een jaar met een hoge bezettingsgraad, waarin wij met elkaar vele uren
ondersteunende zorg hebben geboden. In het hospice verbleven 30 gasten.
Ook dit jaar heeft het hospice haar bijzonder positie, het leveren van een waardevolle bijdrage aan
de palliatieve terminale zorg in Oost-Groningen, waar kunnen maken, mede dankzij de geweldige
inzet van de beide coördinatoren, de 55 vrijwilligers, de thuiszorgmedewerkers van Oosterlengte en
de eigen huisarts of waarnemende huisarts.
Het bestuur is er zich terdege van bewust, dat de toewijding van de vrijwilligers, naast de
gespecialiseerde, professionele terminale thuiszorg, een geweldige bijdrage levert aan en onmisbaar
is voor het goed functioneren van het hospice.
Samenstelling van het bestuur:
Trijnko Pelgrim, voorzitter
Henny Russchen, penningmeester
Harm Evert Waalkens, secretaris
Jan Reinders
Josephine Plas
An Linnewiel
Mariëtte Müller, die in het verslagjaar is toegetreden tot het bestuur.
Coördinatoren:
Annette Witter (10 uur/week)
Karin Bron (13 uur/week)
In het verslagjaar is het bestuur 14x bij elkaar geweest en zijn vele onderwerpen de revue
gepasseerd. Speciale punten van aandacht zijn geweest:
 Te krappe huisvesting
 Werving vrijwilligers
 Bijscholing en opleiding vrijwilligers
 Aantrekken van een vertrouwenspersoon
Bestuur en coördinatoren hebben tijdens deze bestuur bijeenkomsten de eerder gemaakte
afspraken geëvalueerd en/of nieuwe afspraken gemaakt.
Van iedere bestuursvergadering zijn notulen gemaakt en is in het verslagjaar de jaarrekening 2018 is
door het bestuur in het verslagjaar vastgesteld.
In het verslagjaar is met de gemeente Oldambt wederom de afspraak gemaakt dat de gemeentelijke
bekostiging van de huishoudelijke hulp op een structurele basis gefundeerd wordt indoor middel van
een vaste jaarlijkse bijdrage.
Ook hebben diverse fondswervingsactiviteiten geleid tot financiële bijdragen die het hospice in staat
stelt de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren.
Te noemen zijn in dit verband, de activiteiten van de groep K6 tegen Kanker, die middels hun
muzikale en sportieve optredens gelden genereren voor het hospice.
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Zo hebben we verschillende waardevolle spullen voor het hospice kunnen aanschaffen, zoals diverse
hulpmiddelen waaronder een rolstoel, draaischijf, rookschort, 2 sta-op-stoelen, vitrages, nieuwe tv’s
op de gastenkamers en een laptop.
Daarnaast zijn er verschillende donaties binnen gekomen van dankbare families. Hun dankbaarheid
wordt vaak ook beschreven in het gastenboek dat in het hospice ligt. Deze berichten zijn ontroerend
en steken ook allen die in het hospice werken een hart onder de riem.
Het 15-jarig jubileum van ons hospice hebben we met alle vrijwilligers en bestuursleden feestelijk
gevierd in de Boerderij Hermans Dijkstra, waar door K3 geheel belangeloos een muzikale
intermezzo werd verzorgd.
Als bestuur hebben we regelmatig de publiciteit gezocht om de herkenbaarheid van het hospice
onder de aandacht van de Oost Groningers te brengen.
Steeds terugkerend agenda punt ook in het afgelopen verslagjaar is de veel te krappe huisvesting.
Door de aangekondigde verkoop van het Vondelhuys door Vestia heeft het bestuur gemeend nog
geen concrete stappen te zetten om te komen tot een betere, grotere en efficiëntere huisvesting.
Op uitnodiging van de Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen en Amsterdam UMC, locatie
VU mc hebben we een project voorstel ingediend om laagdrempelige ondersteuning te bieden bij
morele dilemma’s in de palliatieve zorg. Hiervoor werd door de onderzoekers een instrument
ontwikkeld, CURA, dat op een gestructureerde manier stil staat bij twijfels rondom’ goede zorg’.
Helaas is dit ambitieus project niet gehonoreerd.
Halverwege 2019 hebben zich 12 nieuwe vrijwilligers aangemeld; in oktober/november hebben zij
met veel plezier de door het hospice georganiseerde introductiecursus succesvol afgerond en
inmiddels worden zij tot volle tevredenheid ingezet voor het hospice.
In de loop van 2019 werd een eigen Facebook en Instagram pagina opgezet.
Tijdens het opmaken van dit jaarverslag medio april 2020 kunnen we niet om de uitbraak van de
corona pandemie heen. Deze uitbraak zorgt voor een uitermate precaire situatie voor het hospice.
Immers onze gasten zijn zeer kwetsbaar en de Corona uitbraak en de gevolgen daarvan zorgen voor
ongerustheid bij allen die in het hospice werken.
Vanaf half maart is er een zeer terughoudend opname beleid in gang gezet. Veel vrijwilligers vallen
door uiteenlopende redenen uit en dat zorgt er mede voor dat we genoodzaakt zijn onze capaciteit
tot nader order te halveren.
Dat dit consequenties kan hebben voor de continuïteit van het hospice is evident. Immers de vaste
kosten lopen door en de eigen bijdragen van de gasten komen te vervallen.
De jaarlijkse subsidie van het Ministerie van WVS is gebaseerd op een vast bedrag per opname en
telt mee voor een referentie periode, die gebaseerd is op het rollend gemiddelde van drie jaar.
Desondanks ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet en kijkt met genoegen terug op
het verslagjaar 2019.
De secretaris:
Harm Evert Waalkens
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