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Steunfonds Vrienden van de Hospice De Margriet 

Jaarverslag 2013 
 

Hospice De Margriet 

Hospice De Margriet is in mei 2013 van start gegaan in Vlaardingen. In een rustig en 

prachtig, gloednieuw en comfortabel gebouw . Kleinschalig, met vijf kamers voor de 

gasten, die via de huisartsen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam worden verwezen. 

Vanaf het begin is de bezetting boven verwachting geweest. We kunnen daaruit afleiden 

dat de voorziening in een grote behoefte voorziet: een kleinschalig ‘bijna-thuis-huis’, 

voor betrokken en deskundige opvang van mensen in hun allerlaatste levensfase. 

Vrienden Van… 

De financiële basis voor de Hospice bestaat vooralsnog uit de wettelijke bijdragen voor 

dergelijke voorzieningen. Hoe deze zich in de toekomst zullen ontwikkelen is ongewis. 

Daarnaast blijkt uit de praktijk van hospices dat aanvullende financiering nodig is om 

het karakter van (in hoofdzaak) een vrijwilligersorganisatie financieel te ondersteunen: 

cursussen en opleidingen, een ‘dankjewel-dag’, vervanging van benodigde attributen en 

dergelijke. Ook al is ons Hospice gloednieuw, dat blijft niet eeuwig zo en het up-to-date 

houden is een belangrijke uitdaging. En daarvoor is jaar na jaar extra geld nodig. 

De Stichting Vrienden Van… stelt zich ten doel gestructureerde fondswerving te 

garanderen ten behoeve van de Hospice. 

Activiteiten 

De Stichting Vrienden Van… is natuurlijk nog maar net begonnen. Een juiste en 

effectieve fondswerving, het bereiken van de doelgroepen, adequate acties ter 

ondersteuning hiervan: het staat nog in de kinderschoenen. Maar het bestuur werkt 

eraan, in nauwe samenwerking met het bestuur van de Hospice zelf en de hier 

werkzame professionals. 

 

Onze startactiviteit was het in brede kring onder de aandacht brengen van het bestaan 

van de nieuwe hospice De Margriet, in juli 2014. De manifestatie ‘Behouden Vaart’ 

rondom de Hospice naast en in de Vlaardingse Vaart was een succesvol evenement. 

Zowel de aanmelders als de langsfietsende passanten namen enthousiast deel aan de 

activiteiten onder de stralende zon. 

Donateurs en gulle gevers 

Onze basis wordt gevormd door een groeiende groep (vrienden-)donateurs, die ons 

prachtige Hospice een warm hart toedragen. Donaties van (overleden) bewoners of 

familieleden van bewoners die in de Hospice verbleven, particulieren, bedrijven, kerken, 

verenigingen en stichtingen blijven welkom en zijn noodzakelijk.  

Wij willen in 2014 het aantal vrienden verdubbelen. Wilt u daaraan meewerken? Meldt 

u dan aan als donateur door het invullen van de kaart in de nieuwsbrief. Bij ons zijn 

vrienden altijd WELKOM! 
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Financiën 

De ervaring bij andere hospices leert dat op termijn een fors extra bedrag per jaar 

benodigd is buiten de wettelijke bijdragen. Dat zal vanuit ‘nul’ natuurlijk moeten 

groeien. Maar daar hebben wij alle vertrouwen in. 

In 2013 is de basis gelegd met € 5.000 aan donaties en bijdragen. 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2013 uit: 

- Ron Klein Breteler,  Schiedam,  voorzitter 

- Jan Kuijs,   Schiedam, secretaris 

- Fer van Maanen,  Vlaardingen,  penningmeester 

- Ellen Joy Groosman. Maassluis,  algemeen bestuurslid. 

Het bestuur streeft naar uitbreiding van het bestuur vanuit de drie gemeenten. Ook 

‘ambassadeurs’, die willen helpen en de Hospice verder lokaal uitdragen, zijn zeer 

welkom! Alle bestuursleden voeren hun taken uit op basis van vrijwilligheid en zonder 

enige vorm van vergoeding. 

 

 

 

 


