
STICHTING VRIENDEN HOSPICE DE LIEFDE 

 

JAARVERSLAG 2017 

 

Na een zoektocht van enkele jaren werd in 2017 een geschikte locatie gevonden voor de realisatie 

van een  eigen hospice in Rotterdam. In maart werd met de Stichting Volkskracht Historische 

Monumenten een overeenkomst gesloten met daarin de intentie te komen tot een huur-

overeenkomst waarbij VHM, als eigenaar, de Kapelburg, zal verhuren aan de inmiddels opgerichte 

Stichting Hospice de Liefde. 

De Kapelburg is een eeuwenoude boerderij in Rotterdam Zuid en zal na een grondige verbouwing en 

ook nieuwbouw op het erf  een schitterende locatie zijn voor ons Hospice. De verwachting is dat de 

bouw ongeveer een jaar zal duren en dat de oplevering rond maart/april 2019 zal zijn. 

Direct na het tekenen van de intentieverklaring is een activiteitenplan opgesteld ter voorbereiding op 

de openingvan het Hospice. Gestart werd met fondsenwerving en het activeren van het netwerk 

voor de vrijwilligers die straks bepalend zullen zijn voor het goed functioneren van het Hospice.  

In het late najaar werd de nieuwe Stichting opgericht die de verdere voorbereiding heeft 

overgenomen, deze Stichting zal het Hospice gaan beheren. Beide Stichtingen blijven nauw met 

elkaar verbonden. 

In het najaar werd Leergang 10 gestart en de traing van een tiental vrijwillgers is inmiddels succesvol 

afgerond. 

 

Bestuur; 

Gedurende 2017 kwam het bestuur maandelijks bijeen, in de laatste maanden tesamen met een 

aantal nieuwe bestuursleden van de nieuw opgerichte Stichting Hospice de Liefde. In de loop van 

2017 is Wouter Groot teruggetreden als penningmeester en heeft ook Nico Pulskens zijn functie 

neergelegd en is als  kwartiermakervoor de voorbereiding van het Hospice aan de slag gegaan. Op 31 

december bestond het bestuur uit Maarten Oostenbrink en Ernst Kleisterlee. Het bestuur verwacht 

in de loop van 2018 in de ontstane vacatures te voorzien. 

 

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2017 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen uitgaafprijs dan wel nominale waarde.  Opbrengsten en 

kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. De Rekening Courant 

betreft voor de nieuwe Stichting ontvangen bijdragen en kosten in periode waarin de bankrekening 

van de nieuwe stichting nog niet operationeel was. 

Het Bestuur 


