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Jaarverslag 2018 Hospice Sint Maartenhuis Winschoten
Het afgelopen verslagjaar kenmerkte zich aan de ene kant door een consolidatie van de
werkzaamheden, maar aan de andere kant is het bestuur samen met coördinatoren en
vrijwilligers aan de slag gegaan met het verbeteren en aanpassen aan de huidige tijd van
de huisvesting in het Hospice. Huisvesting was een regelmatig terugkerend agendapunt.
Ook dit jaar heeft het hospice haar unieke plek voor mensen die bewust hebben gekozen
voor een verblijf in het hospice om daar hun laatste levensfase door te brengen, weer
bewezen.
Ons "Bijna huis" heeft dit jaar aan 26 gasten gastvrijheid mogen bieden. Naast de
professionele palliatieve terminale zorg van thuiszorg Oosterlengte, zijn we met 2
coördinatoren en 55 vrijwilligers in staat geweest aan deze gastvrijheid en zorg invulling
te geven.
De samenstelling van het bestuur heeft in 2018 een wijziging ondergaan.
Tot 25 september 2018:
Voorzitter: Trijnko Pelgrim
Secretaris: Harm Evert Waalkens
Penningmeester: Henny Russchen
Leden: Jan Reinders
Josephine Plas
An Linnewiel
Na 25 september 2018:
Voorzitter: Jan Reinders
Secretaris: Harm Evert Waalkens
Penningmeester: Henny Russchen
De statuten van de Stichting zijn op het onderdeel zittingsduur bestuursleden en de
herbenoeming gewijzigd en zijn aangepast aan de laatste voorwaarden die vereist is voor
de ANBI status.

Coördinatoren (betaalde krachten)
Annette Witter (10 uur/week)
Karin Bron (13 uur/week)
55 vrijwilligers verlenen gastvrijheid aan de gasten en zijn in tweetallen 3 diensten
beschikbaar 7 dagen/week van 07.15-22.30 uur. ’s Nachts is er een professionele
thuiszorg hulp in het hospice aanwezig.
Een aantal vrijwilligers vervullen extra taken; zo maakt 1 vrijwilliger maandelijkse roosters;
soms een ingewikkelde klus om het rooster telkens weer rond te krijgen.
7 vrijwilligers zijn contact persoon voor gast en familie; zij zijn tijdens de opname
betrokken bij en na het overlijden aanspreekpunt voor gast en familie.
In 2018 zijn een aantal gezellige uitjes georganiseerd voor de vrijwilligers, bestuur en
coördinatoren.
Het bestuur is zich er terdege van bewust, dat de hulpvaardige en bereidwillige inzet van
zoveel vrijwilligers, naast de gespecialiseerde professionele terminale zorg, een
geweldige bijdrage levert aan en onmisbaar is voor het goed functioneren van het
hospice. Het bestuur is wederom zeer erkentelijk voor de geweldige belangeloze inzet
van alle vrijwilligers! Hulde alom!
Het bestuur is in 2018 bijna iedere maand bij elkaar geweest om de lopende
bestuurszaken door te nemen en daarbij in goed overleg met de coördinatoren de
afspraken vast te leggen.
Speciale punten van aandacht zijn geweest:
⁃ Huisvesting en de kwetsbaarheid door de beperkte capaciteit
⁃ Respijtzorg
⁃ Werving vrijwilligers
⁃ Bijscholing en opleiding vrijwilligers
⁃ Vaststellen van het Handboek, het privacy regelement en aanpassen van de contracten
met vrijwilligers

Externe contacten zijn er met verschillende partijen zoals:
⁃ Palliatief netwerk Zuidoost-Groningen
⁃ Hospice Stadskanaal en VPTZ thuiszorg Oost Groningen
⁃ Groninger leden van de VPTZ
⁃ Regio Noord VPTZ
⁃ Gemeente Oldambt/politiek
In goed overleg met de gemeente Oldambt hebben we de afspraak over de
vergoeding uit de WMO vastgesteld op een jaarlijks bedrag dat op nacalculatie
verrekend kan worden

Fondswerving en donaties:
In het verslag jaar 208 hebben we middels fondswerving en donaties een
behoorlijke bijdrage kunnen ontvangen. Hiervoor zijn o.a. apparaten en
materialen aangeschaft ten behoeve van het verbeteren/veraangenamen van het
verblijf van onze gasten, hun naasten en familie en de vrijwilligers die hun
diensten draaien in het hospice.
De 3 aangeschafte airco's hebben hun nut meer dan bewezen in de hete zomer
van 2018.
Er is opdracht gegeven voor een opknapbeurt van het schilderwerk in alle kamers,
keuken en kantoor van het hospice wat heeft geleid tot een fleurige en bij-detijdse uitstraling van het hospice.
De volgende Fondsen hebben dit mogelijk gemaakt:
Anna Varvers Convent: 12500,00 euro
St Lattering: 4250,00 euro
ST Nardus: 3000,00 euro
De St Sint Maartenhuis heeft een ANBI status waardoor donaties voor de gever
fiscaal aftrekbaar zijn.
Uit het gastenboek blijkt telkenmale dat zowel de gasten als hun naasten en
familie zeer dankbaar zijn voor de mogelijkheden die door het hospice geboden
worden.
De waardering voor het hospice en vrijwilligers blijkt ook uit kleine giften van
familie en aanwezigheid van nabestaanden tijdens de herdenkingsdienst die 1x
per jaar in het naar wordt gehouden.
Deze getoonde waardering doet iedereen goed en motiveert en stimuleert!
Het bestuur is zich er terdege van bewust dat het Sint Maartenhuis in de regio een
pareltje is in de hele (palliatieve) zorgstructuur.
Er zal blijvend aan de weg moeten worden getimmerd en aandacht zal moeten
worden gevraagd om zo voor nog meer bekendheid van het hospice te zorgen.
Om die bekendheid te vergroten worden we graag uitgenodigd om voorlichting
en zo mogelijk een rondleiding te geven voor geïnteresseerden en aankomende
professionals.
We hebben hiertoe promotie materiaal beschikbaar, de website is geheel
vernieuwd en aangepast en we maken sinds kort gepast gebruik van Facebook en
Instagram.
Het bestuur ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet en kijkt met genoegen
terug op 2018.
Maart 2019
Harm Evert Waalkens

