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VAN DE VOORZITTER
In deze tweede nieuwsbrief van het jaar 2012 vindt u een samenvatting van het jaarverslag 2011.
Maar intussen zijn we natuurlijk alweer halverwege het lopende jaar en kijken we terug op een
drukke periode. Het huis is bijna permanent volledig bezet, voor ons een teken dat we in
toenemende mate voorzien in een behoefte. En gelukkig blijkt uit de evaluatiegesprekken met
nabestaanden van de gastbewoners dat de tevredenheid groot is.

Onze vrijwilligers kijken met veel plezier terug
op het jaarlijkse uitje, ook deze keer weer
geweldig goed georganiseerd door de
evenementencommissie. En onze
coördinatoren draaiden op die bewuste zondag
een vrijwilligersdienst, waardoor iedereen mee
kon. Deze keer werd er gewandeld op het
eiland De Woude met als afsluiting een
gezellige lunch. Helaas regende het dat het
goot, maar onze vrijwilligers zijn zonder
uitzondering positief ingesteld, dus dit mocht
de pret niet drukken.

Zonder iets af te doen aan de inzet en
betrokkenheid van de coördinatoren en de
verpleegkundigen, willen we toch graag steeds
benadrukken hoe blij we zijn met al onze
vrijwilligers. Maar eigenlijk zijn we gewoon heel
blij met iedereen die zich, op welke manier dan
ook, inzet voor onze Schelp!

En dan moet ik u meedelen dat we helaas in
de loop van dit jaar afscheid nemen van twee
bestuursleden, namelijk Judith SchoutenBurger en Marijke van Essen-Pouwer,
waarover u op pagina 3 van deze Nieuwsbrief

meer leest. Over de opvolging in het bestuur
zijn we momenteel aan het overleggen. Ik zal u
daar in onze volgende nieuwsbrief verder over
inlichten.
Over het huis kan ik u nog melden dat de
vloeren van de gastbewonerskamers voorzien
zijn van nieuwe vloerbedekking en dat de
“klusjesmannen” momenteel een mooie
boekenkast maken in de cursusruimte.
Hierbij wil ik het voor deze keer laten, hoewel
ik u nog graag attent maak op het overzicht
van alle giften die we de afgelopen tijd weer
mochten ontvangen. Dankzij al die mensen die
ons steunen kan de Schelp blijven draaien en
kunnen we de warme en liefdevolle zorg geven
die we onze gastbewoners en hun naasten zo
van harte gunnen.
Anja de Vries, voorzitter

OVERZICHT GIFTEN
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij van
onderstaande bedrijven, instellingen, kerken
en personen een bijdrage mogen ontvangen:
Lions Club Zaanstreek, Protestants Christelijke
Ouderen Bond, afdeling Zaanstreek-Noord,
Diakonie Protestantse Kerk Oostzaan, Sturm
BV, Van der Gragt Beheer BV.
De families Dekker, Roos, Jonker, van Niel, de
Vries, Mandjes, de Wildt, Koning, Schoolenaar,
Antonisse, van Kleef, Bakker, Koedooder,
Meinen-Mandjes en van der Wal.

UIT HET JAARVERSLAG 2011
De Schelp heeft zich een vaste plaats verworven in de keten van zorgaanbod in de Zaanstreek. De
naamsbekendheid neemt toe en collega-zorgaanbieders verwijzen regelmatig door naar ons.
Enkele kengetallen over de bewoners zijn hieronder samengevat:
2009
41
25
71 %

aantal gastbewoners
gemiddelde verblijfsduur (dagen)
bezettingsgraad

2010
39
28
75 %

2011
42
24
68%

Dankzij de steun van bedrijven en particulieren en de subsidies kunnen we spreken van een sluitende
financiële exploitatie. De kengetallen zijn hieronder samengevat:
(x € 1.000)
110
0
29

Inkomsten 2011
Subsidies VWS
Subsidies overig
Overige inkomsten

totaal

Uitgaven 2011
salariskosten
overige personeelskosten
kosten vrijwilligers
kosten voeding
hotelmatige kosten
huisvestingskosten
algemene kosten
verzorging-verpleging

138

totaal

(x € 1.000)
36
4
20
6
6
55
10
1
138

Het aantal donateurs groeit gestaag. Onderstaande tabel geeft een overzicht.
donateurs per 31/12
jaar
2008
182
2009
196
2010
223
2011
232
Het volledige jaarverslag is te vinden op de startpagina van de website: www.hospice-zaanstreek.nl

AFSCHEID VAN JUDITH SCHOUTENBURGER
Het zal niemand ontgaan zijn dat Judith vanaf
het begin betrokken is geweest bij het opzetten
van de Schelp. Judith had nog maar net een
drukke periode als wethouder van de
Gemeente Zaanstad afgesloten, toen het idee
van de Schelp ontstond. Zonder enig
voorbehoud is zij aan de slag gegaan en daar
is zij tot op de dag van vandaag niet meer mee
gestopt.
Toen heel in het begin de taken tussen de
leden van de initiatiefgroep verdeeld werden
kreeg zij direct een zeer zwaar pakket. Zo
hebben zij en ik samen contact gelegd met de
directeur van Parteon, waardoor er een
waardevolle samenwerking ontstond die
resulteerde in het vinden van ons mooie pand.

(en dat krijg je niet vanzelf) is de Schelp
geworden wat het is.
In de loop van de tijd merkte Judith vaak op
dat zij het werk als zorgvrijwilliger geweldig
vond en dat dat eigenlijk was wat zij het liefste
wilde doen. En na rijp beraad heeft zij besloten
om deze taak op zich te gaan nemen en het
bestuur vaarwel te zeggen. Zelf noemt zij dit:
“terug naar waar ik begon”.
Voor mij persoonlijk geeft dit een dubbel
gevoel. Enerzijds gun ik haar van harte dat zij
kan gaan doen waar haar hart naar uitgaat,
anderzijds zal ik haar missen als “maatje” in
het bestuur, als vraagbaak en als degene met
wie ik het meeste optrok in de opbouwfase.
Officieel nemen we aan het eind van het jaar
afscheid, maar ook op deze manier wil ik graag
zeggen: “lieve Judith, dank je wel voor alles!!!”

AFSCHEID VAN MARIJKE VAN ESSENPOUWER

En daarna is zij gedurende de
renovatieperiode elke vrijdagochtend om 8 uur
in de Schelp verschenen om de
bouwvergaderingen bij te wonen.
Daarnaast heeft zij gezorgd voor de
vormgeving van het zorgbeleid en het beleid
op het gebied van de spirituele zorg.
Haar aandeel in de werving, selectie en
aanname van de vrijwilligers was groot en ook
op het gebied van de scholing van de
vrijwilligers heeft zij bergen werk verzet.
Eigenlijk is het allemaal teveel om op te
noemen, maar ik wil nog wel even memoreren
hoe we gewinkeld hebben toen het huis
ingericht moest worden. We vonden het
heerlijk!!! Waar we ook kwamen, als we zeiden
waarvoor het was, kregen we korting of dingen
voor niets.
Persoonlijk heb ik veel bewondering voor
Judith, zij is een buitengewoon bekwaam
bestuurder en dit gaat gepaard met een
gezond en praktisch huisvrouwenverstand. En
dan is zij ook nog een gediplomeerde
verpleegkundige. Mede dankzij haar netwerk

Marijke is in eerste instantie vijf jaar geleden bij
ons gekomen om het bestuur administratief te
ondersteunen. Juist in een periode dat we dat
het hardste nodig hadden. Op het moment dat
er voorlichtingsavonden georganiseerd
moesten worden voor onze toekomstige
vrijwilligers, dat er een professioneel archief
opgezet moest worden en het PR-beleid
uitgevoerd moest gaan worden kregen wij er
een echte professional bij. We waren, en zijn
daar tot op de dag van vandaag, heel blij mee.
Toen er na betrekkelijk korte tijd een
bestuursvacature van secretaris ontstond lag
het voor de hand dat Marijke deze in zou gaan
vullen en dat heeft zij gelukkig graag willen
doen. Vanaf dat moment konden we ervan
verzekerd zijn dat er keurige brieven de deur
uitgingen, die ook nog eens gemakkelijk terug
te vinden waren in het archief, dat er heldere
en goede notulen gemaakt werden en dat er
nog duizenden andere klusjes op een
professionele manier werden uitgevoerd.

Daarnaast heeft ook Marijke veel bijgedragen
aan de inrichting van de Schelp. Met haar
uitgesproken gevoel voor smaak en oog voor
detail wist zij van het huis een “thuis” te
maken. En tenslotte heeft zij er voor gezorgd
dat Bert van Kessel vrijwilliger werd, een
deskundige op het gebied van techniek,
internet en alles wat daarmee samenhangt.
Marijke ondersteunt hem vanaf het begin (en
heeft aangegeven dat zij dit wil blijven doen)
bij alle werkzaamheden, waardoor onze
bewoners en medewerkers kunnen internetten,
telefoneren, alarmeren enz.
Marijke is aan het eind van dit jaar aftredend
en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Zij heeft kinderen in het verre buitenland waar
zij graag heen gaat, reist graag samen met
haar echtgenoot en is een toegewijde en

liefdevolle oppas-oma. Kortom, volgens haar is
de tijd aangebroken om na vijf jaar te stoppen
als bestuurslid.
Ook Marijke gunnen we van harte haar vrijheid
en we respecteren natuurlijk haar keuze. Maar
ook hier een dubbel gevoel natuurlijk, want
met haar verdwijnt er een stukje van het “oude”
bestuur, dat met elkaar zoveel lief (en ook wel
eens een beetje leed) gedeeld heeft. Ook nu
zeg ik: “lieve Marijke, bedankt voor alles!!!”.
Anja de Vries, voorzitter
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de website
(www.hospice-zaanstreek.nl).

