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Jaarverslag 2021 
Stichting Vrienden van het Hospice 
Kromme Rijnstreek 
Dit jaarverslag van de Stichting Vrienden HKR geeft een beknopt overzicht van de activiteiten 
die er door en voor onze stichting in 2021 zijn uitgevoerd. Dit alles in het kader van de 
doelstelling van de Stichting Vrienden om het Hospice Kromme Rijnstreek financieel te 
ondersteunen en in stand te houden. 

Financieel 

Voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting wordt verwezen naar het 
financieel jaarverslag van de Stichting Vrienden HKR 2021, dat inmiddels door het bestuur is 
goedgekeurd. 

Vergaderingen 

De Stichting Vrienden HKR heeft in 2021, 10 keer vergaderd, waarvan 3 keer samen met de 
Operationele Stichting. De vergaderingen waren merendeels digitaal i.v.m. de coronacrisis. 

Week van het Hospice van 2021: 

In 2021 was er geen officiële Week van het Hospice i.v.m. de coronacrisis. Wel is een aantal 
activiteiten doorgegaan, zoals de statiegeldactie bij de verschillende vestigingen van Albert 
Heijn en de fietstourtocht. Buitengewoon spijtig. Er wordt nagedacht over de verdere 
toekomst van de Week. Michel Tombroek was 10 jaar lang de trekker van de Week. Hij is 
ermee gestopt en zo ook een aantal leden van de werkgroep die de Week organiseerde. 
Misschien komt er een andere vorm van de Week. De Week zullen wij in stand houden om 
gelden te genereren en het Hospice steeds in de belangstelling te houden. Ook om 
vrijwilligers te werven tijdens de activiteitenmarkt in september. 

Nalatenschap. 

Er is bericht binnengekomen van de notaris over een nalatenschap van een inwoonster van 
Houten. Erflaatster heeft het Hospice in haar testament tot erfgenaam benoemd. Freek heeft 
zich als jurist belast met de afwikkeling op verzoek van Arie Jan van Winkelhoff, voorzitter 
van de operationele Stichting. Naar schatting komt hier een bedrag uit van € 25.000 tot € 



 2 

30.000. De afwikkeling zal enige tijd vergen. Dit compenseert ruimschoots de verminderde 
opbrengst van de Week van het Hospice. Definitieve afwikkeling wordt verwacht in 2022. 

Onderhoud gebouw/tuin: 

Het gehele interieur van het pand is vernieuwd. De keuken is ook geheel vernieuwd. Het is 
een prachtig resultaat. Er was een interieurcommissie, die veel werk heeft verzet. Ook de 
Stichting Vrienden HKR heeft meegedacht m.n. betreffende de nieuwe keuken. Ook heeft de 
Stichting Vrienden HKR financieel aan dit project bijgedragen.  

De buitengevel van het pand baart zorgen. De latten trekken soms krom of laten los. Ook het 
schilderwerk vertoont wat gebreken. De oostzijde van het pand is laatstelijk niet geschilderd. 
Dit behoeft ook aandacht. In overleg met architect Paul van Eijk wordt bekeken welke 
mogelijkheden er zijn om de latten te vervangen door kunststof en onderhoudsvrije 
exemplaren. Ook is het nodig om een voorziening te treffen voor de verdere toekomst van de 
buitengevel. 

De toekomst van het hospice. 

De discussie over de toekomst van het hospice is uitgesteld door toedoen van de coronacrisis. 
De beide stichtingen hebben wel onderzoek gedaan om deze discussie goed te voeren. 
Inmiddels er is een uitgebreide trendanalyse van VPTZ voorhanden m.b.t. de toekomst van 
de palliatieve zorg in Nederland, zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. 
Deze trendanalyse is bekend bij de beide stichtingen en de Raad van Toezicht. 

Lustrum 2021 

De lustrumcommissie heeft een aantal keren vergaderd. De bedoeling was om op 15 maart 
2021 de burgemeester te laten komen om een nieuwe boom op de rotonde voor het Hospice 
met ronde teakhouten bank te laten onthullen met de presentatie van een lustrumboek, dat 
door Jan Laval zal worden gemaakt. De coronamaatregelen hebben verhinderd dat dit kon 
doorgaan. Freek heeft de aankoop van een rode beuk en de ronde teakhouten bank afgerond. 
Cor de Rooij heeft aangeboden na te gaan of de aankopen kunnen worden gesponsord. Die 
sponsoring heeft Cor ook geregeld. Op 17 juli 2021 zijn boom en bank geopend door het 
doorknippen van een lint door burgermeester Gilbert Isabella. Freek hield een uitgebreide 
toespraak en de burgemeester liet zich niet onbetuigd. Hij is erg enthousiast, dat in zijn 
gemeente dit mooie Hospice gevestigd is. Een van de hoogtepunten van die middag was de 
presentatie van het schitterende Lustrumboek, dat is gemaakt door Jan Laval en zijn zoon 
Maurice. De lustrumcommissie gaat ook een groot feest organiseren, waarschijnlijk in het 
Houtens. Dit kan pas als de coronamaatregelen het mogelijk maken.  Nu wordt gedacht aan 
september 2023 als het Hospice 12,5 jaren bestaat. Ideeën zijn er voor catering, muziek, oude 
spelletjes en kramen met workshops etc. De beide stichtingen hebben ieder een bedrag 
vrijgemaakt voor de lustrum activiteiten van € 2.500. 

Recepties en BBQ bijeenkomsten.   

Deze leuke evenementen konden door de coronamaatregelen geen doorgang vinden, hetgeen 
door iedereen zeer wordt betreurd. 
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Bestuur 

Het bestuur heeft per 31.12.2021 de volgende samenstelling:  

Freek Kuiper   - voorzitter 

Monique van Buren  - secretaris  

Bert van Griensven - penningmeester  
 
Josje van Dijk  - fundraising projecten 
    
Harrie van Donk - beheerder gebouw 
 
 

Houten, 7 juni 2022,  

Monique van Buren, secretaris 

 

 


