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Samenvatting en verwachtingen 
Het jaar 2018 was voor de Stichting Vrienden van 
Dôme een bijzonder jaar. We namen afscheid van de 
oprichters en bestuurders van Hospice Dôme.

Samenvatting
◊ We mochten weer heel veel legaten, giften en donaties ontvangen die 

samen een opbrengst vormden van € 106.000,-
◊ De waardering voor de zorg, die in Hospice Dôme wordt gegeven, geeft 

mensen het vertrouwen om donaties te blijven doen.
◊ De hoge cijfers en goede reviews van naasten op de website van 

Hospice Dôme geven een indicatie van de tevredenheid.
◊ Op de website is veel informatie te vinden over het hospice zelf en over 

de acties van Stichting Vrienden van Dôme. Ook is er de mogelijkheid 
om een donatie te doen via IDEAL.

◊ Via de Facebookpagina wordt actuele informatie verspreid.
◊ In 2018 kwamen er voldoende zorggelden binnen bij Stichting 

Dôme Exploitatie door een dekkende vergoeding voor de intensieve 
zorgverlening. 

◊ De Stichting Vrienden heeft, dankzij deze positieve gang van zaken, 
weer een bedrag kunnen toevoegen aan het eigen vermogen. Een buf-
fer voor mogelijk minder goede tijden (zie het kopje financiën). Ook heeft 
de Stichting Vrienden kunnen bijdragen aan noodzakelijke en gewenste 
vernieuwingen aan ruimtes en inventaris van het hospice.

Verwachtingen
◊ Voor het jaar 2019 staat de fondsenwerving wederom op de agenda. 
◊ De toekomst van de zorgvergoeding blijft onzeker. Daarnaast kunnen 

we met de vergoeding van de zorgverzekeraars het onderhoud van het 
gebouw niet bekostigen. Daarom blijft fondsenwerving een belangrijk 
onderdeel van de stichting.
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Doelstelling Stichting Vrienden van Dôme Samenstelling bestuur

(Artikel 3, statuten)

“De stichting heeft ten doel: het verwerven van fondsen ter 
ondersteuning van het werk van Stichting Dôme Exploitatie, 
gevestigd te Amersfoort, en voorts al hetgeen daarmee recht-
streeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Bestuur
L. Heijs (Lukas)
Y. Vroegindewij (Yrna)
S. Beelen (Sandra)
W. v. Loenen (Wenda)
G.J. Kreikamp (Gert-Jan)

Het bestuur vergaderde dit jaar vier maal. Daarnaast had 
het bestuur voor de relevante zaken nauw contact met de 
Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting 
Dôme Exploitatie.
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Public Relations Fondsenwerving

In 2018 werd in juni en 
december de nieuwsbrief 
verzonden aan ruim 1500 
donateurs, giftgevers en 
netwerkcontacten.
 
Er zijn folders uitgedeeld bij 
verwijzers en notarissen maar 
ook bij diverse collectes, 
bijeenkomsten, congressen 
en overige acties van Stichting 
Vrienden van Dôme.

Op afspraak verzorgden 
medewerkers informatiebijeen-
komsten en rondleidingen voor 
groepen studenten, netwerk-
contacten, zorgverleners en 
andere belangstellenden. Ook 
via gastlessen werd informatie over het hospice doorgegeven. Daardoor 
hebben we meer bekendheid kunnen geven aan een breder publiek.

De doorlopende acties, zoals de postzegelverkoop, boekverkoop  
en de speculaasactie, leverden dit jaar een opbrengst op van  
€ 11.000,-

Voor de traditionele 
speculaasactie heb-
ben we opnieuw de 
Amersfoortse bakker 
van der Meer bereid 
gevonden de speculaas 
voor ons te bakken. 
Graag betrekken wij 
lokale ondernemers bij 
onze acties om zo meer 
draagvlak en grotere 
naamsbekendheid te genereren. 

De doelstelling voor 2018 was om meer speculaas te verkopen  
en deze ook bij de serviceclubs van Amersfoort aan te bieden.  
Bij damessociëteit Gaudia hebben bestuursleden en de arts verteld 
over het werk van Hospice Dôme en ook hier vond de speculaas 
gretig aftrek.

Aan het einde van de speculaasactie bleek de doelstelling behaald 
met een prachtig nettoresultaat van € 3500,-

Nieuwsbrief 
Hospice Dôme Amersfoort

nr. 42 - mei 2018

Koepel van zorg

Na bijna 21 jaar met hart en ziel leiding 

te hebben gegeven aan (de oprichting 

en de opbouw van) Hospice Dôme 

hebben Carolien van Dam en Margriet 

Euwema besloten om aan het eind van 

2018 het stokje te gaan overdragen 

aan een nieuwe directeur-bestuurder. 

Dit besluit is uiteraard tot stand geko-

men na een zorgvuldig denkproces. In 

een speciale interne nieuwsbrief schrij-

ven ze het volgende: 

 “We hebben een bijzondere en 

geweldige opdracht mogen uitvoe-

ren. Er waren zeven intensieve voor-

bereidingsjaren. Daarna heeft Hospice 

Dôme veertien jaar lang ook daadwer-

kelijk zorg mogen geven aan meer dan 

1200 gasten en hun naasten in de zo 

kwetsbare fase van hun leven. We zijn 

heel dankbaar dat we aan de wieg heb-

ben mogen staan van deze bijzondere 

plek in Amersfoort en trots op het resul-

taat door de inzet en warme betrokken-

heid van heel veel mensen!

 We zijn van mening dat we alles 

gegeven hebben wat in ons vermo-

gen lag. We hebben onze talenten en 

Speculaasactie
De speculaasactie nieuwe stijl gaat 

weer van start aan het eind van deze 

zomer. De speculaas wordt net als 

vorig jaar gebakken door bakker Van 

der Meer . U kunt in augustus al aan-

geven hoeveel dozen u wilt bestellen. 

Er volgt binnenkort meer gerichte infor-

matie. Doet u mee? Opgeven liefst per 

mail via info@hospicedome.nl

Afscheid initiatiefnemers Hospice Dôme

energie naar beste kunnen ingezet om 

samen met jullie deze organisatie vorm 

te geven. We zijn begonnen als pio-

niers en met elkaar gegroeid naar een 

professioneel bedrijf. We hebben veel 

medewerkers en vrijwilligers aangetrok-

ken en opgeleid om de multidimensio-

nale palliatieve zorg op een hoog niveau 

vorm te kunnen geven. Het hospice is 

een volwassen organisatie geworden, 

die goed draait. 

 Het is voor ons tijd om nieuwe wegen 

in te slaan. Wij hebben er alle vertrou-

wen in dat Hospice Dôme met een 

nieuwe bestuurder de organisatie blijft 

waarbij goede en professionele pallia-

tieve zorg vanuit het hart wordt gege-

ven. Omdat we weten dat het werk 

van Dôme niet alleen van ons men-

sen afhangt, maar omdat Gods zegen 

rust op Hospice Dôme, zoals we dat 

de afgelopen 21 jaar op vele manieren 

hebben mogen ervaren.”

Wanneer alles volgens plan verloopt 

zullen ze per 1 januari 2019 stoppen 

als Raad van Bestuur van Hospice 

Dôme. De Raad van Toezicht is reeds 

gestart met de werving van een nieuwe 

directeur-bestuurder met behulp van 

het bureau Klaus Schmitt & part-

ners. (www.klausschmitt.nl/vacature/ 

directeur-bestuurder-3). Het is een 

begin van een nieuw tijdperk voor 

iedereen die betrokken is bij Hospice 

Dôme. We houden u op de hoogte van 

de ontwikkelingen.

Carolien van Dam en Margriet Euwema geven het stokje over...
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Inkomsten

Het afgelopen jaar heeft Stichting Vrienden van Dôme een groot aantal 
giften ontvangen. Een deel was afkomstig van dankbare gasten en/of 
naasten, maar ook van onze vaste donateurs hebben we weer veel giften 
mogen ontvangen. In totaal is er in 2018 ruim € 46.000,- binnengekomen 
vanuit particuliere giftgevers en donateurs.
 
Jaarlijks ontvangen we van een stichting uit Amersfoort een schenking van 
€ 10.000,-. Deze is bedoeld om de tekorten aan te vullen die ontstaan 
doordat gasten de eigen bijdrage (€ 40,- per dag) niet of gedeeltelijk niet 
kunnen betalen. 
 
Tevens hebben we legaten gekregen van mensen die hun nalatenschap 
testamentair hebben vastgelegd. In 2018 hebben we hierdoor een 
totaalbedrag van € 26.000,- ontvangen. Ook ontvingen we een bijzonder 
kunstwerk, zie de foto hiernaast.
 
De kerken in Amersfoort dragen Hospice Dôme een warm hart toe.  
Zij maken elk jaar trouw giften over of collecteren voor het Hospice.
Dit jaar ontvingen we opnieuw een bijzonder groot bedrag van € 22.000,-.

Vanuit een erfenis ontvingen wij een schitterend sculptuur van Marinus 
Klap voor ons hospice. Het beeld met als thema ‘ontmoeting’ heeft een 
prachtige plek gekregen in de stilteruimte van ons hospice.
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Financiën

Stichting Dôme Exploitatie heeft 2018 zonder tekort afgesloten waardoor 
er dit jaar geen financieel beroep op Stichting Vrienden nodig was.

Het totale resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen 
vermogen van Stichting Vrienden van Dôme stond per 31 december 2018 
op een bedrag van € 1.403.146,-.

De stichting heeft de verplichting om in de komende jaren (tot en met 
2021) de schulden af te lossen die zijn ontstaan bij de aankoop van het 
pand in 2011.

Verder worden er toenemende eisen aan het pand gesteld die om nood-
zakelijke aanpassingen vragen.

Daarnaast voelt het bestuur van Stichting Vrienden van Dôme zich ver-
antwoordelijk om met een financiële buffer, de continuïteit van het hospice 
ook op langere termijn te waarborgen. Zowel voor het in standhouden 
van het gebouw, alsmede ook de voortgang van de bedrijfsvoering bij 
minder gunstige (financiële) tijden. Het uitgangspunt is gedurende twee 
jaar financiële tekorten te kunnen overbruggen. Het geld wordt niet 
risicovol belegd.

Voor gedetailleerde informatie zie verder de jaarrekening van Stichting 
Vrienden van Dôme 2018.

L.H. Heijs,  Amersfoort, mei 2019

voorzitter Stichting Vrienden van Dôme

Stichting Vrienden van Dôme heeft in 2018 een resultaat behaald van € 109.429,-.
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