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Verslag van het bestuur 

 

Inleiding 

2020 was een belangrijk jaar in het bestaan van de stichting hospice De Cirkel.  

In vervolg op de voorbereidingen in 2019 werd de tweede vestiging van de stichting in 

Papendrecht gerealiseerd. Dankzij prachtige donaties, een financiering van de Rabobank en 

de enorme inzet van deskundige vrijwilligers kon deze vestiging in recordtijd tot stand 

gebracht worden. De nieuwbouw in Papendrecht is ontworpen door Stijl Architectuur en 

gebouwd door Vorm Bouw. De stichting is veel dank verschuldigd aan hen evenals vele 

partners waaronder de gemeente Papendrecht en de andere gemeentes in de 

Alblasserwaard. Het duurzame kleinschalige gebouw past geweldig in de woonomgeving en 

biedt ruimte voor zes bewoners en hun naasten. 65 vrijwilligers zijn in 2020 opgeleid en het 

gebouw kon op 12 november in gebruik genomen worden. 

In Hendrik-Ido-Ambacht is een re-styling uitgevoerd waardoor het hospice ultimo 2020 weer 

up-to-date voorbereid is voor het volgende decennium. 

Hospice De Cirkel is vanaf eind 2020 met twee hoogwaardige vestigingen beschikbaar voor 

de inwoners van de Zwijndrechtse Waard en de Alblasserwaard. 

2020 was door de Covid19-pandemie een bijzonder jaar wat veel bijzondere aandacht 

vroeg. Door extra maatregelen en grote inzet heeft het hospice haar diensten onafgebroken 

kunnen uitvoeren.  

Vanwege de uitbreiding van de activiteiten van de stichting is een eerder voorgenomen 

besluit om een manager aan te stellen voor de bedrijfsvoering per 1 september 

geeffectueerd. Na een inwerkperiode van de manager zal het bestuur meer op afstand 

gaan opereren. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het lange termijnbeleid.  

 

Onze bewoners 

In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020 zijn in het hospice in Hendrik-Ido-

Ambacht  43 bewoners liefdevol verzorgd. 28 van hen kwamen uit Zwijndrecht, Hendrik-Ido-

Ambacht en Heerjansdam. De andere 15 woonden buiten de regio. De bezettingsgraad in 

2020 was 78%. 

In het hospice in Papendrecht zijn vanaf 12 november tot en met 31 december 2020 9 

bewoners te gast geweest. Zij woonden voorheen in Papendrecht, Nieuw Lekkerland, 

Zwijndrecht, Leerdam en Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

Ons team 

Manager 

Op 1 september 2020 is Angelique de Wit benoemd als manager van de twee vestigingen. Zij 

is twee dagen per week actief als manager en twee dagen als coördinator in Papendrecht. 

In haar rol  als manager is zij verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering, externe 

contacten en stuurt de (vrijwillige)coördinatoren aan. 

 

Coördinatoren 

Eind 2020 waren er twee parttime coördinatoren werkzaam voor het hospice in Hendrik-Ido-

Ambacht: Saskia Kok en Christ’l Klein. En twee in Papendrecht: Iris van Putten en Angelique de 

Wit. Deze coördinatoren hebben een dienstverband met het Albert Schweitzer ziekenhuis. In 

2020 zijn Hanneke Vaessen, Marjan Schuys en Rita Schook op vrijwillige basis als coördinator 

actief geweest.  

 

Vrijwilligers 

Eind 2020 waren 66 vrijwilligers actief voor het hospice in Hendrik-Ido-Ambacht en 69 in 

Papendrecht, exclusief de 5 bestuursleden. In 2020 beëindigden 5 vrijwilligers en zijn 71 nieuwe 

vrijwilligers opgeleid.  

 

  



Bestuur 

Per 31 december 2020 bestaat het bestuur uit de volgende leden. 

 

A. van Driel (voorzitter) 

F.H. Roos-Nugteren (vicevoorzitter) 

A.L. Tournois (penningmeester) 

J. Vos (secretaris) 

A.G. den Hartog (lid) 

 

A. de Back was lid tot 1 oktober 2020 

Gezien de nieuwe rol van het bestuur is geen opvolger benoemd voor Annelies de Back. 

  

Financiële positie 

Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat ad. €  21.475. Dit verlies is vooral ontstaan 

door de startkosten van ons nieuwbouwpand in Papendrecht. 

De begroting van de stichtingskosten (grond, bouw en architectuur en inventaris) van de 

nieuwbouw in Papendrecht bedroeg 2,6 mln inclusief btw.  De werkelijke investering bedroeg 

2,5 mln inclusief btw. 

In Hendrik-Ido-Ambacht is eind 2020 een upgrading uitgevoerd bestaande uit schilderwerk, 

signing en gedeeltelijke vervanging van meubilair. De totale investering bedroeg 33.457 incl. 

btw. 

 

In augustus 2020 heeft de stichting hospice De Cirkel een btw-nummer aangevraagd op basis 

van een arrest van de rechtbank in Den haag voor een identieke casus. De 

belastinginspecteur heeft deze aanvraag positief beoordeeld, maar is eind 2020 toch met 

nadere vragen gekomen. Vanwege deze onverwachte onzekerheid zijn deze jaarstukken 

zoals voorgaande jaren opgesteld zonder btw. 

 

In 2020 werd ook het hospice getroffen door de gevolgen van de wereldwijde pandemie. De 

inkomsten vanwege donaties liepen vanzelfsprekend sterk terug. 

 

Het blijft belangrijk om te streven naar een goede bezettingsgraad van het hospice. Tevens is 

belangrijk dat de continuïteitsreserve op peil blijft om bij terugvallende baten de kosten van 

coördinatoren en huisvesting op te vangen. Dit jaar is de continuïteitsreserve door de 

investeringen en teruglopende donaties sterk gedaald. Het doel is deze binnen enkele jaren 

weer op peil te brengen. 

 

 

  
 
 

 


