
	  

Verslag	  activiteiten	  Stichting	  Vrienden	  Hospice	  de	  Markies	  Bergen	  op	  
Zoom	  2014 

Het	  bestuur	  van	  onze	  stichting	  vergadert	  maandelijks.	   

Daarbij	  krijgt	  vooral	  de	  wijze	  waarop	  wij	  nog	  meer	  draagvlak	  kunnen	  creëren	  
voor	  het	  Hospice	  onze	  aandacht	  .	   

In	  dit	  kader	  moet	  vermeld	  worden	  de	  eenakter	  “a	  Piece	  of	  Cake”,	  die	  wij	  sinds	  
2012	  laten	  uitvoeren.	  Deze	  korte	  toneelvoorstelling	  met	  gelegenheid	  tot	  
discussie	  en	  het	  stellen	  van	  vragen	  aan	  de	  professionals	  binnen	  het	  Hospice	  en	  
aan	  de	  Stichting	  Vrienden	  is	  in	  2014	  	  7	  keer	  uitgevoerd.	  Daarnaast	  hebben	  ook	  
de	  scholen	  in	  het	  middelbaar	  onderwijs	  in	  Bergen	  op	  Zoom	  onze	  aandacht	  gehad.	  
Wij	  vinden	  dat	  ook	  de	  jeugd	  bekendheid	  moet	  krijgen	  met	  het	  Hospice,	  	  het	  
sterven	  en	  rouw,	  want	  dat	  is	  (helaas)	  niet	  alleen	  realiteit	  voor	  ouderen.	  Op	  dit	  
punt	  blijven	  wij	  ons	  bezinnen	  op	  de	  vraag	  hoe	  die	  aandacht	  nog	  verder	  te	  
vergroten.	  We	  denken	  nu	  bijvoorbeeld	  ook	  aan	  de	  jeugd	  op	  de	  basis	  scholen.	  Ook	  
een	  belangrijke	  doelgroep	  zijn	  mensen	  die	  in	  Bergen	  op	  Zoom	  en	  omstreken	  
wonen	  maar	  oorspronkelijk	  afkomstig	  zijn	  uit	  andere	  landen,	  te	  denken	  onder	  
meer	  aan	  de	  Turkse	  en	  Marokkaanse	  gemeenschap.	  Hoe	  kunnen	  we	  het	  Hospice	  
voor	  deze	  doelgroepen	  toegankelijk	  maken.	  Genoemd	  wordt	  in	  dit	  verband	  het	  
onderzoek	  van	  Mw	  Kil-‐van	  Gaans	  dat	  zich	  hierop	  richt	  en	  dat	  zij	  aan	  ons	  bestuur	  
heeft	  gepresenteerd.	  

Dit	  jaar	  is	  ook	  onze	  missie-‐visie	  geformuleerd:	  ‘Ondersteunend	  verbinden’	  zijn	  
de	  kernwoorden.	  Onze	  missie-‐visie	  vindt	  u	  elders	  op	  deze	  pagina.	  

In	  2014	  is	  zeer	  regelmatig	  overleg	  gevoerd	  met	  het	  bestuur	  van	  Tante	  Louise-‐	  
Vivensis.	  De	  Stichting	  die	  het	  Hospice	  ‘bestiert’.	  Aan	  de	  orde	  zijn	  onder	  andere	  
gekomen:	  de	  onderlinge	  samenwerking,	  de	  ontwikkelingen	  rond	  en	  de	  bouw	  van	  
een	  nieuw	  Hospice.	  

Ook	  hebben	  we	  dit	  jaar	  weer	  ons	  steentje	  bijgedragen	  aan	  de	  doorkomst	  van	  de	  
Roparun	  in	  Bergen	  op	  Zoom.	  We	  stonden	  in	  de	  ochtend	  vroeg	  klaar	  om	  folders	  
uit	  te	  delen,	  ontbijtjes	  aan	  te	  bieden	  en	  om	  vrienden	  te	  werven.	  

In	  2014	  was	  ook	  de	  viering	  van	  het	  lustrum	  van	  zowel	  het	  Hospice	  en	  onze	  
Stichting	  Vrienden	  van	  Hospice	  de	  Markies.	  Een	  feestelijke	  dag	  in	  september	  met	  
diverse	  activiteiten	  in	  het	  Groot	  Arsenaal	  en	  het	  Spiritum.	  Te	  noemen	  onder	  
andere:	  Twee	  opvoeringen	  van	  “a	  Piece	  of	  Cake”;	  De	  filmvoorstelling;	  Expositie	  
en	  veiling	  van	  foto-‐	  kunstwerken;	  De	  presentatie	  van	  een	  jubileumboekje	  dat	  het	  
verhaal	  vertelt	  van	  twee	  vrouwen	  wier	  echtgenoten	  in	  het	  Hospice	  werden	  
verzorgd;	  De	  rondetafelgesprekken	  onder	  leiding	  van	  de	  Hospice-‐arts	  over	  
euthanasie;	  Het	  feest	  ’s	  avonds	  voor	  alle	  medewerkers	  van	  het	  Hospice.	  



	  

Het	  lustrum	  trok	  	  	  bijna	  tweehonderd	  bezoekers.	  

Voorts	  hebben	  wij	  langs	  verschillende	  kanalen	  wederom	  de	  nodige	  gelden	  
kunnen	  genereren.	  In	  het	  bijzonder	  noemen	  wij	  de	  gelden	  die	  we	  ontvangen	  
hebben	  van	  de	  gemeente	  Bergen	  op	  Zoom	  die	  als	  Roparunstad	  een	  prijs	  heeft	  
ontvangen	  en	  een	  gedeelte	  van	  de	  gelden	  heeft	  gedoneerd	  aan	  onze	  Stichting.	  De	  
Lions	  organiseerden	  de	  ‘Cultuur	  Carrousel‘	  ,een	  groots	  cultureel	  evenement	  
gehouden	  in	  Bergen	  op	  Zoom,	  waarvan	  de	  opbrengsten	  voor	  ons	  bestemd	  waren.	  
Bovendien	  ontvangen	  wij	  regelmatig	  schenkingen/donaties	  en	  legaten	  en	  
hebben	  wij	  een	  constante	  bron	  van	  inkomsten	  via	  onze	  vrienden	   

Deze	  gelden	  zijn	  besteed	  aan	  de	  navolgende	  projecten:	   

• Regionale	  uitvoeringen	  van	  onze	  eenakter	  Piece	  of	  Cake	   
• Suppletie	  regeling	  bestemd	  ter	  aanvulling	  van	  de	  eigen	  bijdrage	  van	  de	  	  	  

gasten	  van	  het	  Hospice.	   
• Vervullen	  van	  laatste	  wensen	  van	  gasten	  die	  in	  het	  Hospice	  verbleven 
• Aanschaf	  van	  nieuwe	  kookbenodigdheden	  voor	  de	  vrijwilligers	  die	  	  	  

dagelijks	  een	  maaltijd	  voor	  de	  gasten	  verzorgen. 
• Opleidingskosten	  voor	  professionals	  en	  vrijwilligers	  in	  het	  Hospice 
• Aanschaf	  van	  tuimeubilair 
• Aankoop	  van	  	  Apple	  IPads	  voor	  gebruik	  door	  gasten	  van	  het	  Hospice 

	  


