Jaarverslag Stichting het Bezinningshuis 2017

1. Voorwoord
Het jaar 2017 stond in het teken van het oprichten van onze stichting, nadat we in 2016 ons vooral
hebben gericht op het maken van een projectplan.
Een huis waar mensen zich kunnen bezinnen over hun eigen (on)sterfelijkheid of dat van hun
naasten.
We hadden gepland om dit jaar een behoefteonderzoek te laten doen om vervolgens a.h.v. een
bedrijfsplan een mooie plek te vinden om het huis op- en in te richten. Hoe anders liep het! Er kwam
al eerder een pand op ons pad waardoor we onze plannen enigszins hebben moeten wijzigen. Zonder
enige middelen zijn we in september gestart om het pand in te richten zodat we op 5 januari 2018
ook daadwerkelijk onze deuren konden openen.
In dit verslag komen achtereenvolgens de gedane activiteiten, de verwachtingen voor 2018, de
organisatie en het bestuur, onze vrijwilligers en de jaarrekening aan bod.
2. Verslag van het bestuur
In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de gedane activiteiten in jaar 2017. Wat wij als stichting
gedaan hebben om onze verwachtingen en doelstellingen te halen. En of onze verwachtingen en
doelstellingen voor 2017 ook gehaald zijn.
2.1 De gedane activiteiten
A. Op 22 maart 2017 is de stichting opgericht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, is notarieel vastgelegd én heeft de ANBI status gekregen. Waar we super blij en trots op
zijn.
B. Vervolgens heeft er van maart t/m juni een behoefteonderzoek plaatsgevonden door studenten
van de Hogeschool Utrecht, opleiding Verpleegkunde, onder begeleiding van M. Brouwer. Daarnaast
hebben wij zelf, met behulp van een expert o.g.v. kwantitatief onderzoek M. Makkenze, een
kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn terug te lezen op onze website
(http://bezinningshuis.nl/home/behoefte-onderzoek ).
C. In juli zijn wij via S. Bataille (STEKontwikkeling) in contact gekomen met HOD (Huis-Oppas-Dienst
Nederland) en hebben wij het pand op het WA Hoeve terrein mogen bezichtigen. Het betreft het
oude fysiotherapie gedeelte van het Bedrijfsgebouw (http://bezinningshuis.nl/waar ).
D. Op 6 september vond de sleuteloverdracht plaats.
E. Vanaf dat moment zijn we gaan schoonmaken, verven en inrichten m.b.v. N. Zuidam, C. Keus, T.
Kemperman, P. Van Hamersveld. Veel spullen voor de inrichting hebben wij van familie en bekenden
gekregen. Ook hebben we spullen via onbekenden gekregen of via een klein bedrag gekocht. Voor
onze uitgaven verwijzen we naar de jaarrekening van 2017 (http://bezinningshuis.nl/home/over-destichting ).
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Alle activiteiten zijn er op gericht geweest om op 5 januari 2018 de deuren te kunnen openen voor
iedereen. Met hard werken is ons dit uiteindelijk ook gelukt!
2.2 Verwachtingen komend jaar
Wij verwachten in de eerste helft van 2018 ons bekend te maken binnen het palliatieve netwerk in
de provincie Utrecht, waarna we in de tweede helft ook al dagen hopen te kunnen organiseren. Ons
eerste doel is om kostendekkend per 1 januari 2019 te zijn.
2.2.1 Verwachte Activiteiten
A. netwerkgesprekken met diverse mensen (huisartsen, inloophuizen, hospices, vergelijkbare huizen,
potentiële vrijwilligers, experts op specifiek gebied (yoga, massage bij kanker, creatieve therapie
etc.).
B. organiseren van inloopmomenten, retraiteweekenden, themabijeenkomsten
C. social media opzetten en vasthouden; nieuwsberichten, contact pers
D. subsidies en fondsen werving
E. uitwerken diverse programma onderdelen
F. werven doelgroep
G. administratieve werkzaamheden
We verwachten dit vooralsnog met ons tweeën te moeten doen en hopen in de loop van het jaar
hulp vanuit de vrijwillige hoek te mogen gaan ontvangen.
2.3 Organisatie en bestuur
2.3.1 Organisatie

Zoals al eerder beschreven heeft Stichting Het Bezinningshuis de ANBI status.
2.3.2 Bestuur
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2.4 Vrijwilligers
In 2017 waren er geen (vrijwillige) medewerkers in dienst.

2.5.1
http://bezinningshuis.nl/home/over-de-stichting ).

3. Tot slot
Tot slot willen we nogmaals alle donateurs bedanken voor hun schenkingen!
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