Beleidsplan 2020-2022
Het bestuur is inmiddels bezig het beleidsplan voor de komende jaren te formuleren en
implementeren.
Voor de jaren 2020-2022 is het beleidsplan 2017-2019 als richtinggevend aangehouden.
Doelstelling en te verrichten werkzaamheden
De stichting heeft ten doel:
a. - het oprichten en in stand houden van een hospice in Soest.
In dit hospice wordt hulp, verzorging en begeleiding geboden in een kleinschalige omgeving waarin
een huiselijke sfeer van rust, warmte en privacy wordt gecreëerd, aan terminale patiënten die een
levensverwachting hebben van maximaal drie maanden en die niet thuis verzorgd kunnen of willen
worden omdat zij thuis onvoldoende gebruik kunnen of willen maken van zowel de professionele –
als de mantelzorg en die de wens hebben om in een huiselijke sfeer te sterven;
- het bieden van vrijwilligershulp aan terminale patiënten in de laatste drie levensmaanden en hun
naasten;
- het scheppen van omstandigheden die het voor terminale patiënten mogelijk maakt afscheid te
nemen van hun naasten en van het leven;
- het bieden van hulp bij de rouwbegeleiding aan de naasten.
De vrijwilligers van de stichting doen dit door in het hospice in Soest aan een ieder in de laatste
levensfase en aan hun naasten, desgevraagd en daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning te
bieden, zowel overdag als ’s nachts.
b. - het bieden van hulp, verzorging en begeleiding aan terminale patiënten waarvoor geen
medische behandeling meer mogelijk is in hun thuisomgeving;
- het bieden van vrijwilligershulp aan terminale patiënten in hun thuisomgeving in de laatste drie
levensmaanden en hun naasten;
- het scheppen van omstandigheden die het voor terminale patiënten mogelijk maakt om in hun
thuisomgeving afscheid te nemen van hun naasten en van het leven;
- het bieden van hulp bij de rouwbegeleiding aan de naasten.
De vrijwilligers van de stichting doen dit door in de thuisomgeving van de patiënten aan een ieder in
de laatste levensfase en aan hun naasten, desgevraagd en daar waar nodig, tijd, aandacht en
ondersteuning te bieden, zowel overdag als ’s nachts.
De zorg richt zich op:
a. het bestrijden en verzachten van lijden, pijn en ongemak;
b. het verlenen van hulp bij het omgaan met het naderend levenseinde voor de bewoner en hun
naasten; en
c. het bieden van hulp bij de rouwbegeleiding aan de naasten.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensovertuiging, geaardheid, geslacht en welstand.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken
van organen van de stichting.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het werven van vrijwilligers en het op verzoek inzetten van deze vrijwilligers binnen de
doelstellingen van de stichting;
b. samenwerking met personen en instellingen uit de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg en met
anderen die vanuit hun deskundigheid een bijdrage kunnen leveren;
c. het coördineren van de hulp geboden door de hiervoor bedoelde personen en instellingen
alsmede door familie en vrienden;
d. het werven van fondsen teneinde de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.
Inkomsten
Stichting Hospice De Luwte ontvangt middelen vanuit de volgende bronnen:
•
•
•
•

Subsidie van het ministerie van VWS
Eigen bijdragen van de gasten
Fondsen en giften
Ondersteunende begeleiding ZVW

Beheer en besteding van het vermogen
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen.
Het jaarlijks batig of nadelig saldo wordt toegevoegd en/of onttrokken aan de continuïteitsreserve,
bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen. De omvang en mutaties van deze reserves worden in
de jaarrekening nader toegelicht.

