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Verslag van het bestuur 
 
Hospice De Cirkel en zijn bewoners 
2019 was het negende jaar van het bestaan van hospice De Cirkel. In de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2019 zijn 47 bewoners (28 vrouwen en 19 mannen) liefdevol verzorgd. 
37 van hen kwamen uit Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam. De andere 10 
woonden buiten de regio. De bezettingsgraad in 2019 was 86%. 
 
De bemensing van hospice De Cirkel 
Coördinatoren 
Eind 2019 werkten er twee parttime coördinatoren bij het hospice: Iris van Putten en Ester Pos. 
Deze coördinatoren hadden een dienstverband met het Albert Schweitzer ziekenhuis. In 2019 
zijn Hanneke Vaessen en Marjan Schuys wederom op vrijwillige basis als inval-coördinator 
actief geweest.  
 
Vrijwilligers 
Eind 2019 waren 81 vrijwilligers actief in het hospice, exclusief de bestuursleden. In 2019 stopten 
8 vrijwilligers en zijn 9 nieuwe vrijwilligers opgeleid. Eén vrijwilliger is helaas overleden. 
 
Bestuur 
Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden. 
 
A. van Driel (voorzitter) 
F.H. Roos-Nugteren (vice-voorzitter) 
A.L. Tournois (penningmeester) 
J. Vos (secretaris) 
A. de Back (lid) 
A.G. den Hartog (lid) 
 
Ontwikkeling 
In 2019 is na gedegen onderzoek en rijp beraad besloten een tweede vestiging te 
ontwikkelen voor de Alblasserwaard. Hiervoor zijn alle voorbereidingen gedaan en in 
december is de grond aangekocht in de gemeente Papendrecht, Andoornlaan 200. Deze 
vestiging voor de Alblasserwaard zal in 2020 gerealiseerd worden.  
Het wordt een hospicehuis (low-care) met zes kamers. De werkwijze is gebaseerd op de 
uitgangspunten die we hanteren voor onze vestiging voor de Zwijndrechtse Waard. 
De stichting hospice De Cirkel verzorgt een liefdevol verblijf voor de bewoners en hun 
naasten door vrijwilligers. De zorg en verpleging zijn in handen van de (eigen) huisarts en de 
thuiszorgorganisatie van de bewoners. 
 
In 2019 heeft het bestuur een geactualiseerd beleidsplan 2020-2022 goedgekeurd. 
  
Financiële positie 
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat ad. € 41.309. Dit komt grotendeels door 
de ontvangen giften in 2019.  
 
Het blijft belangrijk om te streven naar een goede bezettingsgraad van het hospice. Essentieel 
is verder dat de continuïteitsreserve op peil blijft om bij onverhoopte vermindering van de 
baten de exploitatiekosten op te kunnen vangen. 
 
Naast de continuïteitsreserve is er een bestemmingsreserve voor de nieuwbouw en de 
exploitatie van hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard.  
    

 
 

  



 
  

 
 
 


