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Het jaar 2013 mag als een overgangsjaar beschouwd worden.  
Na de eerste bijeenkomsten in 2012, de officiële oprichting van de Stichting in april 2013 lijkt het erop 
dat in 2014 een hospice in Waddinxveen zijn deuren zal openen. 
 
Wat is er gebeurd in 2013? 
 

 Vergaderingen bestuur, aangevuld met de werkgroep (Marianne Boone en Monique 
Tosserams) 

 (Voorlopig) afscheid van Dit van ’t Spijker 

 Beleidsplan, projectplan en Inventarislijsten vervaardigd 

 Rekening bij de Rabobank geopend 

 ANBI status ontvangen; aanpassingen ANBI 2014 in orde gemaakt 

 Besprekingen met Hospice Gouda gevoerd ertoe leidend dat Hospice Gouda de exploitatie 
van Hospice Waddinxveen op zich gaat nemen. Hun voorkeur voor huisvesting is kopen. 

 Afwijzing aanvraag lening door Rabobank, alsmede afwijzing subsidieaanvraag door 
Coöperatief Dividendfonds Rabobank 

 Vanaf medio mei 2013 fondsen aangeschreven voor het beschikbaar stellen van gelden voor 
Hospice Waddinxveen 
- Een aantal definitieve afwijzingen ontvangen 
- 1) Een aantal positieve berichten mogen ontvangen 
- 2) Een groot aantal mededelingen ontvangen dat het verzoek nu niet opportuun is, maar 

wij kunnen terugkomen als plannen concre(e)t(er) zijn. 
- De bedragen ad 1) zijn € 45.000 en de bedragen ad 2) worden getaxeerd op  

€ 95.000 
- Opvallend is dat het leeuwendeel van de fondsen bereid is gelden te verstrekken voor 

inrichting, opleiding vrijwilligers etc. maar bijna geen enkel fonds is bereid om aankoop en 
verbouwing pand te faciliteren. 

 In 2013 meerdere panden bezocht; Kastanjelaan, Woubrechterf, Ieplaan, PWA Wingerd, 
voormalige Eben Heazerschool 

 Dank is verschuldigd aan Roel Visser, die pro deo een aantal schetsen heeft gemaakt voor 
panden waar de Stichting in geïnteresseerd is/was 

 Wethouder Dorenda Gerts is een aantal malen bezocht om de Gemeente op de hoogte te 
houden, gemeentelijke panden te lokaliseren en Gemeentegarantie te bepraten 

 Van groot belang is de melding van het echtpaar N. dat zij het Hospice financieel willen 
steunen met een fors geldbedrag 

 
Voor 2014; 

 zodra Hospice Waddinxveen in de steigers gaat, beginnen met lokale donateurs te werven, 
alsmede vrijwilligers 

 Website maken 
 
Financieel 

 4 bestuursleden hebben voor een startkapitaal gezorgd van € 100 

 De Stichting Joyce Tol Fonds heeft € 5.000 gestort 

 Aan porti, enveloppen etc. is € 30,30 uitgegeven 

 Bankkosten q3 2013 bedroegen € 20,45 

 Etentje met Stichting Mont Ventoux in Ampt van Nijkerk kostte € 54 

 Banksaldo 31-12-2013 was derhalve € 4.995,25 
 
Waddinxveen, 5 januari 2013 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen 


