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Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland (Hospice Calando) 
 

 
Bestuursverslag over het boekjaar 2018 

 
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: J. van den Broek 
(penningmeester), drs. J.C. Moerland (secretaris) en drs. S. Stoop (voorzitter). 
 
In het verslagjaar was het bestuur betrokken bij het symposium ter gelegenheid van het afscheid 
van mevrouw Janneke Koningswoud-ten Hove als directeur-bestuurder van hospice Calando. Zij 
heeft vanaf de oprichting van het hospice in 1998 veel betekend voor de ontwikkeling van de 
palliatieve zorg op Goeree-Overflakkee. Bovendien heeft zij op landelijk niveau een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het op de kaart zetten van de palliatieve zorg, zowel op beleidsmatig en 
politiek niveau als op inhoudelijk en zorgniveau. Het bestuur is haar hiervoor zeer erkentelijk. 
Ter gelegenheid van dit afscheid is een uitgebreide folder gemaakt met informatie over het hospice 
en het voorzieningenfonds. Het voorzieningenfonds heeft deze financieel mogelijk gemaakt. 
 
Het bestuur vergaderde in het boekjaar eenmaal en wel op 2 oktober 2018. Tijdens deze 
vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 

 Het bestuur heeft kennis gemaakt met de heer John Kremers, de opvolger van mevrouw 
Janneke Koningswoud als bestuurder van hospice Calando. 

 Het bestuur heeft met dankbaarheid vastgesteld dat er met enige regelmaat erfstellingen en 
legaten ten gunste van Calando beschikbaar komen. 

 Het bestuur heeft overleg gehad met de Rabobank over de beleggingsportefeuille. Met naar 
aanleiding hiervan is de vraag aan de geweest of er een beleggingsstatuut zou moeten 
worden opgesteld. Het bestuur heeft geconcludeerd dat dit niet noodzakelijk is, omdat de 
beleggingsstrategie goed omschreven is in het meerjarenbeleidsplan. 

 Tijdens de vergadering is geconstateerd dat het rendement op de beleggingen tot en met 
september 2018 -1,1% was. Er is echter geen reden tot een beleidswijziging omdat het 
rendement past bij een beleggingsportefeuille met het vastgestelde lage risicoprofiel. 

 Het eerder genomen besluit tot het verlenen van een financiële bijdrage aan het project 
Cascade, het academisch samenwerkingsverband van gespecialiseerde palliatieve zorg voor 
voorzieningen in Zuidwest- Nederland over de periode 1 juli 2017 tot 1 september 2018 is 
bevestigd. 

Naast de vergadering was er regelmatig contact via email over de afhandeling van ingekomen 
stukken. 
 
Bij de vaststelling van dit bestuursverslag is opnieuw het rendement op de beleggingsportefeuille 
bezien. Het jaarrendement over 2018 is uitgekomen op -6%. Het bestuur heeft hiernaast ook 
gekeken naar het rendement over de totale beleggingsperiode vanaf 1 januari 2016. Tot en met 31 
december 2018 komt het netto rendement uit op 4,7%. Over de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 30 september 2019 (kort voor het moment van vaststellen van dit bestuursverslag) bedraagt 
het netto rendement 17,2%.  
 
Vastgesteld op 8 oktober 2019 en aangevuld met de vierde bullit en de laatste alinea op 8 november 2019 


