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Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Huizen (“SVHH”) 

Introductie 

Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de SVHH het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. 
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: 

1. het werk dat de instelling SVHH doet -  
2. de manier waarop de instelling SVHH geld werft 
3. het beheer van het vermogen van de instelling SVHH 
4. de besteding van het vermogen van de instelling SVHH 

1. Het werk dat de instelling SVHH doet 
Het doel van SVHH is het bevorderen van de belangen van Hospice Huizen door het werven van geld en 

andere middelen. Het beoogt het algemeen nut, is gevestigd in Huizen, en heeft geen winst oogmerk. 

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Het bestuur van SVHH bestaat uit de volgende personen: 

• Voorzitter:   Sjaak Spanjersberg 

• Secretaris:   Louis Barmentlo 

• Penningmeester:  Louise Kooij 

 

Hospice Huizen 

De meeste Nederlanders willen het liefst thuis sterven. Om uiteenlopende redenen is dat niet altijd 

mogelijk.  Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen, die naar verwachting nog slechts korte tijd 

te leven heeft, kan worden verzorgd. Bijna zoals thuis. 

Het Hospice Huizen biedt opname in een huiselijke omgeving waar mensen hun leven tot het einde toe 
zo comfortabel mogelijk op hun eigen manier kunnen invullen. Het hospice biedt ruimte aan maximaal 
vier gasten. Iedere gast heeft zijn of haar eigen kamer met eigen sanitair en eigen toegang tot het 
buitenterras. Daarnaast beschikt het hospice over, onder meer, een logeerkamer, een gezamenlijke 
keuken en een woonkamer. 

Missie en Visie 

De kernwaarden van het Hospice Huizen zijn liefde, respect, aandacht en geborgenheid voor mensen in 
hun laatste levensfase. Een veilig en warm thuis dat past bij de persoonlijke wensen en behoeften van 
de gasten, hun familie en naasten. De zorg richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van het leven 
tijdens de laatste levensfase. 
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Iedereen is welkom in het Hospice Huizen, ongeacht de levensbeschouwing, inkomen of leeftijd. De 
zorgverlening is gebaseerd op Bijbelse waarden en normen. Dat betekent bijvoorbeeld dat in het 
hospice niet bewust levensverkortend wordt gehandeld. Van de gasten wordt gevraagd de 
uitgangspunten te respecteren. 

Het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers van het Hospice Huizen onderschrijven de 
uitgangspunten van het hospice dat wordt gesteund door de Hervormde Gemeente Huizen en de 
Protestantse Gemeente Huizen. 

Locatie 

Het Hospice Huizen wordt gerealiseerd op Gooierserf 126. Het is een vrijstaand pand en biedt – na een 
verbouwing – ruimte aan vier gasten en beschikt over een logeerkamer, gezamenlijke keuken en 
woonkamer. Er is voldoende parkeerruimte en het hospice is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer. 

Doelgroep 

Hospice Huizen is er voor alle volwassen inwoners van Huizen en voor de omliggende gemeenten 
Blaricum, Eemnes en Laren. 

2. De manier waarop de instelling SVHH geld werft 

Het Hospice Huizen draait volledig op de inzet van tientallen zorg- en andere vrijwilligers. Er is slechts 
één betaalde functie, dat is de coördinator. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en 
giften van particulieren en bedrijven. De SVHH is hier instrumenteel, en informeert donateurs en 
vrienden door middel van een nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond het Hospice Huizen. 
 

Bijdragen 

Het Hospice Huizen kan op vier manieren financieel ondersteund worden door: 

1. eenmalige giften 
2. vaste donateur / vriend 
3. periodieke schenkingen 
4. legaten 

Eenmalige giften 

Eenmalige giften kunnen worden overgemaakt naar NL32 RABO 031 11 49 677 ten name van Stichting 
Vrienden van Hospice Huizen. 

Denkt u bijvoorbeeld ook bij een gelegenheid als een verjaardag, een jubileum of de (her)opening van 
uw organisatie of bedrijf aan een schenking aan ons goede doel. 
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Vaste donateurs of vrienden 

Vaste donateurs of vrienden van de SVHH doneren jaarlijks een bijdrage, en zij bepalen zelf de hoogte 
van de bijdrage. 

Periodieke schenkingen 

Naast een eenmalige schenking (zie 1) is het ook mogelijk om periodiek (voor een periode van minimaal 
vijf jaar) te schenken aan Stichting Hospice Huizen. Dit is een gunstige vorm voor de gever omdat het 
bedrag volledig aftrekbaar is van de belasting (er geldt geen minimum- of maximumbedrag). Voor 
SVHH is het prettig omdat dan met de periodieke schenkingen de continuïteit van het werk 
gewaarborgd kan worden. 

Legaten 

Tenslotte kan er ook in testamenten een legaat ten gunste van de SVHH opgenomen worden. De 
bedragen die het SVHH als legataris of als erfgenaam ontvangt, zijn vrijgesteld van erfbelasting. 

Een notaris kan over beide mogelijkheden meer informatie geven en de uitvoering regelen 

Acties en evenementen 

 

De SVHH zal diverse acties opzetten, zoals deelname aan braderieën, het organiseren van 

evenementen zoals concerten, marathons etc., om zodanig de naamsbekendheid van de Hospice 

Huizen te vergroten en ook financiële middelen te werven. 
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3. Het beheer van het vermogen van de instelling SVHH 
 

Het bestuur en de toezicht van de SVHH en de St. Hospice Huizen (SHH) is weergegeven in onderstaand 

overzicht: 

 

 

De penningmeester van SVHH draagt zorg voor het beheer van het vermogen, en rapporteert periodiek 

(tenminste jaarlijks) over de resultaten van de SVHH aan de Raad van Toezicht en de SHH middels een Staat 

van Baten en Lasten, en een Balans. 

4. De besteding van het vermogen van de instelling SVHH 

Het totale vermogen van SVHH is ten behoeve van de het doel van de SVHH, namelijk het bevorderen van de 

belangen van Hospice Huizen door het werven van geld en andere middelen. Al het vermogen moet 

derhalve worden gebruikt voor het werven van geld en andere middelen, en voor het exploiteren van de 

SHH. 

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede 

begrepen het toekennen van enig voordeel ten last van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middelijk, uit 

hoofde van een aan de stichting geleverde goederen of diensten. Kosten die bestuurders in de uitoefening van 

hun functie maken worden door de stichting vergoed. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

 


