
 

Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland (Hospice Calando) 

 

Bestuursverslag over het boekjaar 2019 

 

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Drs. S. Stoop (voorzitter), 

Drs. J.C. Moerland en Dhr. J. van den Broek. Op 8 oktober 2019 is dhr. A. Robijn 

toegetreden tot het bestuur en benoemd als penningmeester als opvolger van dhr. Van den 

Broek. De heer Van den Broek is teruggetreden, omdat hij vanwege het einde van zijn 

statutaire termijn is teruggetreden als lid van de raad van toezicht van de Stichting Palliatieve 

Zorg Dirksland. Het bestuur is dhr. Van den Broek heel veel dank verschuldigd voor zijn 

betrokkenheid, inzet en deskundigheid.  

In het verslagjaar was het bestuur nauw betrokken bij de verduurzaming van Hospice 
Calando, waarbij is geïnvesteerd in een zonnewarmte installatie en in airco’s op alle 
bewonerskamers, het leslokaal en de vrijwilligersslaapkamer. Ook was het bestuur actief 
betrokken bij lobbyactiviteiten in het kader van het kostprijsmodel hospicezorg. Een model 
dat als leidraad moet dienen voor een eenduidige financieringsvorm voor High care 
hospices.  
 
Het bestuur vergaderde in het boekjaar eenmaal en wel op 8 oktober 2019. Tijdens deze 
vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 

 De jaarrekening 2018, het bestuursverslag 2018 en de stand van zaken met betrekking 
tot de beleggingsportefeuille. 

 De stand van zaken aangaande de Leerstoel ethiek en spiritualiteit, waarbij de bijdrage 
van het voorzieningenfonds is komen te vervallen, vanwege het feit dat deze leerstoel 
structureel wordt gefinancierd.  

 De stand van zaken inzake het academisch samenwerkingsverband Cascade, waarin 
o.a. de bijdrage aan de reutelenstudie is besproken. 

 Het kostprijsmodel hospicezorg. 

 De vaststelling van het beleidsplan 2019-2020. 

 Met dankbaarheid is vastgesteld dat er met enige regelmaat erfstellingen en legaten ten 
gunste van Calando beschikbaar komen.  

 De ontwikkeling van het rendement op de beleggingsportefeuille. Deze bedroeg tot en 
met september 2019 13,9%. Het rendement vanaf 2016 tot eind 2019 is gemiddeld 4,8%. 

 
Naast de vergadering was er regelmatig contact via email over de afhandeling van 
ingekomen stukken. 
 
 
Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 28 augustus 2020 

 


