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De Stichting Vrienden van Hospice de Markies
Algemene gegevens
Stichting Vrienden Hospice de Markies
Postbus 775
4600 AT Bergen op Zoom
info@vriendenhospicedemarkies.nl
secretaris@vriendehospicedemarkies.nl
Oprichting:
De Stichting is opgericht op 23 juni 2009 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 20156032.
Anbi Status:
De Stichting heeft de ANBI status onder nummer 820925652
Bestuur van de Stichting
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten
minste drie (3) bestuurders. (Stat)
De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. (Stat)
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
(Stat).
Het streven is om altijd een voltallig bestuur te hebben, bestaande uit minimaal zes (6)
leden. (HHR)
Stichting VHM streeft naar een evenwichtige bestuurssamenstelling. Hierbij worden de
criteria’s gehanteerd als genoemd in de artikelen 2 van het huishoudelijk reglement resp. de
artikelen 3 van de statuten.
Beloning bestuursleden:
De bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Hospice hebben recht op een maximale
jaarbeloning van € 1.500 echter allen bestuursleden zien hiervan af en zetten zich kosteloos
in voor de Stichting.

Wat doen wij als Stichting Vrienden van Hospice de Markies:
Bij akte d.d. 23 juni 2009 is de stichting Vrienden van Hospice De Markies opgericht. De
doelstelling van de stichting is verwoord in haar statuten en komt er kort gezegd op neer dat
de stichting de palliatieve terminale zorg in de regio Bergen op Zoom ondersteunt, Hospice de
Markies en haar gasten en medewerkers in het bijzonder. Behalve in financiële en
(im)materiële zin ondersteunt de Stichting Hospice de Markies. De laatste jaren zijn een aantal
inspiratiesessies georganiseerd, waarbij zowel verpleegkundigen en vrijwilligers van het
Hospice met het bestuur van gedachten wisselden over tal van onderwerpen. (media,
marketing, bestedingen, omgaan met conflictsituaties etc.)
Daarnaast tracht de Stichting via media uitingen draagvlak en bekendheid te creëren voor het
Hospice en de palliatieve terminale zorg in de regio Bergen op Zoom. Een mooi voorbeeld
hiervan is een social media actie waarin elke maand een verhaal wordt beschreven door
mensen die betrokken zijn bij het Hospice. Deze actie loopt in 200 en 2021. Dit om de zorg in
een hospice vanuit een andere invalshoek aan de orde te brengen.

HOSPICE DE MARKIES BIEDT ZORG, MAAR KAN DAT ALLEEN MET UW HULP.
DAAROM VRAGEN WIJ FINANCIELE ONDERSTEUNING!
Wij vragen financiële ondersteuning voor mensen die medisch gezien uitbehandeld zijn,
maar niet thuis kunnen sterven, omdat de omstandigheden daar niet naar zijn. Deze mensen
willen hun laatste levensdagen in een warme en zorgzame omgeving doorbrengen. De
kleinschalige woonvoorziening Hospice De Markies biedt deze zorg, maar kan dat alleen
blijven doen met uw hulp!
De feitelijke zorg in Hospice De Markies wordt betaald door de overheid. Voor alle andere
kosten die gemaakt worden om het verblijf van elke gast op maat en naar zijn wensen of
behoeften te maken, worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet of vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz). Daarnaast wordt er een solidariteit eigen bijdrage gevraagd waarmee
extra zaken eventueel kunnen worden bekostigd. Deze bijdragen zijn essentieel voor het
voortbestaan van het Hospice. In Hospice De Markies wordt 24 uur per dag zorg geboden
aan maximaal zes gasten. Zij kunnen in alle rust, in een sfeervolle omgeving en in de
nabijheid van dierbaren, deze periode doorbrengen.
Een team van beroepskrachten, ondersteund door speciaal opgeleide vrijwilligers, staat
garant voor deskundige zorg en liefdevolle aandacht. Hospice De Markies is gehuisvest in
een huis midden in een woonwijk aan de Kardinaal De Jonglaan 1 te Bergen op Zoom. Het
Hospice ademt een huiselijke sfeer en de zes bewonerskamers zijn voorzien van alle
gemakken om het de gasten zo comfortabel mogelijk te maken.
Onze Stichting werft volgens onze statutaire doelstelling financiële middelen om de wensen
en benodigdheden als hiervoor genoemd te realiseren. Voorts proberen wij op geheel eigen
wijze het draagvlak voor het Hospice en alles wat daarbij komt kijken te vergroten. Wij
verwijzen verder naar onze missie/visie die elders op deze site staat vermeld.

Missie en Visie
De visie van de Stichting Vrienden van Hospice de Markies sluit aan bij de visie van Hospice de
Markies. Voor wat betreft de doelstelling inzake palliatief terminale zorg conformeren wij ons
aan de doelstellingen zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
De Stichting is opgericht ter ondersteuning van Hospice de Markies in Bergen op Zoom. Mocht
Hospice de Markies (op welke wijze dan ook) ophouden te bestaan, zal de Stichting haar
diensten en middelen ten goede doen komen aan de genoemde palliatieve terminale zorg in
de regio Bergen op Zoom. (Statutaire wijziging 2018)
De Stichting heeft als voornaamste doel;
- het verwerven en vergroten van de naamsbekendheid van Hospice de Markies, (*)
- het ondersteunen van (gasten en medewerkers) in Hospice de Markies in de ruimste zin
des woords,
- het middels media uitdragen van de palliatief terminale zorg, Hospice de Markies in het
bijzonder,
- het verwerven van fondsen ter ondersteuning van de gasten en medewerkers in het
Hospice,

Financieel verslag 2020
BALANS per 31/12/2020 (na resultaatbestemming)

Het positieve resultaat van het jaar 2020 (€ 5.183) wordt evenals de positieve resultaten van
de afgelopen jaren toegevoegd aan het eigen vermogen.

Winst & Verliesrekening 2020

Toelichting
Het jaar 2020 was ook voor de Vrienden van Hospice de Markies een bijzonder jaar. In het
begin van 2020 hebben we nog samen met enkele vrijwilligers en verpleegkundigen van
Hospice de Markies aan de goede doelen spinning marathon deelgenomen georganiseerd
door Heros for Heros. We waren ook een van de goede doelen en dit leverde naast publiciteit
ook nog een mooie financiële bijdrage op. Daarna kwam de corona crisis en werd het heel
moeilijk om activiteiten o.i.d. te organiseren. Voor de Hospice zelf was (en is) het ook een
vreemde tijd waarin de focus op Corona kwam te liggen en processen op een andere manier
zijn ingericht. Initiatieven blijven voorlopig liggen en de aandacht ligt op de primaire zorg. Voor
ons Vrienden van kijken we al voorzichtig vooruit en zijn we bezig met het kijken wat we
zouden kunnen doen zodra de situatie het weer toelaat.
Al met al hebben we in 2020 de Hospice weer op allerlei mooie manieren (financieel) kunnen
ondersteunen. Zo zien we dat de eigen bijdrage die door cliënten niet kan worden betaald de
afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. De Stichting Vrienden Hospice de Markies betaalt
deze eigen bijdrage (Solidariteitsbijdrage) aan tanteLouise indien dit door zelf cliënten niet
kan worden betaald.
Verder betalen de Vrienden van bijvoorbeeld de abonnementen op de krant en of leesmap
maar ook de bloemen op de kamers, individuele wensen van cliënten of de boodschappen
voor een wat luxer diner op feestdagen. Daarnaast vergoeden wij als vrienden van ook de
kosten voor opleidingen/ symposia die de vrijwilligers en de beroepskrachten kunnen volgen
op het gebied van palliatieve zorg.
Vol vertrouwen kijken we naar 2021 waarin hopelijk de vrijheden weer wat terugkomen en
we weer meer kunnen gaan ondernemen voor en met de Hospice.

