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JAARVERSLAG 2011

DYNAMISCH
Het eerste volledige jaar in het nieuwe Clarahofje is een jaar vol dynamiek geweest.
Het Clarahofje is weer als vanouds een vertrouwd onderdeel van de samenleving op De Bevelanden.
Veel ernstig zieke mensen schonken samen met hun naasten hun vertrouwen aan Het Clarahofje
door ervoor te kiezen in de veilige en warme omgeving van het hospice hun leven te voltooien.
De zeer gemotiveerde medewerkers doen hun uiterste best om aan de verwachtingen te voldoen.
Met veel aandacht voor het welbevinden van de bewoners en hun naasten kregen daartoe een
aantal werkgroepen gestalte. Iedere werkgroep bestaande uit verpleegkundigen en vrijwilligers heeft
een eigen taak en verantwoordelijkheid.
Soms zichtbaar, soms onzichtbaar zorgen zij ervoor dat belangrijke details niet over het hoofd
worden gezien.
Met veel aandacht wordt bijv. afscheid genomen van een bewoner als deze het hospice verlaat.
Tweemaal per jaar wordt een viering georganiseerd waarin ruimte geboden wordt aan de
nabestaanden om hun geliefd familielid te herdenken.
Binnenshuis wordt veel zorg besteed aan belangrijke feestdagen.
Ook het één jarig bestaan van het nieuwe hospice is niet onopgemerkt voorbij gegaan.
Buitenshuis verzorgen een aantal medewerkers presentaties bij verenigingen en andere organisaties.
Andere medewerkers zorgen weer voor de tuin, de stilteruimte, de bibliotheek enz. enz.
Voor alle deelnemers aan werkgroepen geldt dat zij meer tijd besteden aan Het Clarahofje dan de
gebruikelijke 8 zorguren per week als vrijwilliger en 24 uur als verpleegkundige.
Daarbij komt dat er in 2011 veel aandacht werd besteed aan het vrijwilligerswerk in bredere zin.
Het Europees jaar van de Vrijwilliger vroeg aandacht. In het kader hiervan organiseerde het NPZ een
bijeenkomst voor alle vrijwilligers in de Palliatieve Zorgsector in Zeeland.
Als hospice Het Clarahofje namen wij deel aan de actie NL DOET.
Tegen het einde van het jaar werden twee nieuwe werkgroepen toegevoegd aan de reeds
bestaande. Deze werpen hun blik alvast vooruit naar het twintigjarig bestaan van
Stichting ´Het Clarahofje´ in 2012 met een Symposium en een mooi uitgevoerde Nieuwsbrief.

Twintig jaar dynamiek om de broosheid van het menselijk bestaan een beetje te verlichten.
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HET BESTUUR
Het bestuur ervaart eveneens meer dynamiek in de besluitvorming dan voorheen.
De wijziging van de statuten, de samenwerkingsovereenkomst met Zorgstroom, het aanpassen van
de hospice visie, het vrijwilligersbeleid en het financieel beleid vereisten intern bestuurlijk overleg en
waar noodzakelijk overleg met Zorgstroom.
Diverse veelal plezierige acties: bijv. aanwezigheid bij presentaties en de uitreiking van de certificaten
aan de nieuwe vrijwilligers vroegen actieve deelname van bestuursleden.
Daar waar mogelijk willen de bestuursleden eveneens deelnemen aan werkgroepen en
overlegorganen die zich daarvoor lenen.
Bij de regio besturen vergadering en het afscheid van de directeur van het Landelijk Steunpunt VPTZ,
dhr. H. Bart gaf een bestuursafgevaardigde acte de présence.
Afscheid werd genomen van dhr. Mr. G.L.F. Sarneel die zich gedurende 10 jaar ingezet heeft als
bestuursvoorzitter van onze stichting. Hij gaf leiding in vaak rumoerige tijden met steeds zijn blik
gericht op het welzijn van de bewoners van Het Clarahofje en hun naasten. Tevens had hij grote
waardering voor de vrijwilligers en ging zorgvuldig om met hun belangen.
Veel dank!!
Dhr. D.J. van der Zaag neemt de taak als bestuursvoorzitter per 1 januari 2012 van hem over.
Tijdens een verblijf van een avond en een nacht in zijn geliefde Clarahofje voltooide
dhr. P. Marinussen zijn aardse leven. Hij vervulde gedurende ruim 12 jaar op onnavolgbare wijze het
penningmeesterschap van Stichting ´Het Clarahofje´. Wij gedenken hem met grote dankbaarheid.
De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2012:
Dhr. D.J. van der Zaag
Mevr. M.A. van Meer – de Wit
Dhr. M. Schouwenaar
Mevr. K. Leijs
Dhr. J. van der Steen

voorzitter
secretaris
penningmeester
2e secretaris, notulist en beheer website
bestuurslid

SAMENWERKING MET ZORGSTROOM
In de dagelijkse praktijk wordt vanzelfsprekend veel samengewerkt met de medewerkers van
zorgorganisatie Zorgstroom.
Zorgstroom is verantwoordelijk voor de exploitatie en de medische zorgverlening in het hospice.
De uitvoering hiervan is in handen van de teammanager voor het hospice dhr. J. Arts en
12 verpleegkundigen
In goed overleg met de coördinator voor de vrijwilligers van Stichting ´Het Clarahofje´
mevr. J. Marinussen, wordt vorm gegeven aan een optimale leefsfeer voor de bewoners en hun
naasten alsmede voor de gezamenlijke medewerkers.
Voor bestuurlijke beleidszaken zijn de lijnen tussen de Raad van Bestuur van Zorgstroom en het
bestuur van de Stichting kort en vindt overleg in goede harmonie plaats.
Beide organisaties worden in alle werkgroepen vertegenwoordigd waardoor eenheid in diversiteit
krachtig tot uiting komt.
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Om aan alle facetten van goede Palliatieve Terminale Zorgverlening vorm te kunnen geven zijn,
onder verantwoordelijkheid van Zorgstroom, twee huisartsen en een geestelijk verzorger aan het
hospice verbonden.
Vanzelfsprekend kunnen bewoners medische zorgverlening van hun eigen huisarts blijven ontvangen
en religieuze begeleiding van hun vertrouwde geestelijk verzorger.
In 2011 werden 55 bewoners in Het Clarahofje verzorgd met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar
waarbij de gemiddelde verblijfsduur 25 dagen bedroeg.

PR
De werkgroep PR heeft een Power Point Presentatie ontwikkeld.
Op een duidelijke en prettige manier kan hiermee voorlichting gegeven worden tijdens presentaties.
Deze worden door de medewerkers van de werkgroep PR veelvuldig verzorgd bij diverse
verenigingen en organisaties.
Een verzoek voor een presentatie kan gericht worden aan de coördinator van de Stichting
mevr. J. Marinussen tel. nummer 06/10956301.
Dhr. R. Bouwens van Bouwens Design heeft een website ontworpen en ontwikkeld waarvan het
bekijken van harte bij u wordt aanbevolen: www.stichtinghetclarahofje.nl
De website van Zorgstroom voorziet eveneens in de nodige informatie: www.hospicegoes.nl
Als gevolg van diverse acties ten bate van hospice Het Clarahofje werd informatie verspreid via de
nieuwsbladen en overige media.
In klein groepsverband is op de laatste donderdag van de maand op afspraak een bezoek aan
Het Clarahofje mogelijk.
Ter kennismaking voor een opname is het mogelijk dagelijks telefonisch een afspraak te maken
tel. nummer 0113-242600

DE VRIJWILLIGERS
Aan 11 vrijwilligers werd weer een basistraining van 7 dagdelen gegeven. De deelnemende
vrijwilligers kregen tijdens een gezellige bijeenkomst het certificaat van deelname uitgereikt en
tekenden het contract met Stichting ‘Het Clarahofje’.
Met de ondertekening van dit contract zijn zij verzekerd tijdens hun aanwezigheid in het hospice en
ontvangen zij een vergoeding voor vervoerskosten. Zij worden aangemeld bij het Landelijk Steunpunt
VPTZ waardoor zij na een jaar kunnen deelnemen aan de vervolgcursussen die het Landelijk
Steunpunt aanbiedt. Daarnaast ontvangen zij ‘De Antenne’ het tweemaandelijkse tijdschrift dat het
Landelijk Steunpunt verstuurt.
In totaal waren 52 zorgvrijwilligers 2829 keer inzetbaar met een aanwezigheid van 11.316 uur.
Behalve de zorgvrijwilligers zijn vrijwilligers actief voor de financiële administratie, het inroosteren
van de diensten, de bibliotheek, notuleren tijdens bijeenkomsten en eenmalige projecten.
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Beleving van een vrijwilliger
Compassie, het bewogen zijn met andermans lot en het willen bijstaan van die ander loopt als de
spreekwoordelijke rode draad door mijn levensverhaal.
Als jong meisje in een gezin met vijf kinderen moederde ik al over mijn jongere zusje en nam ik een
groot deel van de huishouding op me. Onze moeder was daar zelf minder goed toe in staat, het was
vanzelfsprekend dat ik bijsprong.
Ik wist me goed te redden, maar heb niet echt kind kunnen zijn. Daar was toen niet veel aandacht
voor, het was nu eenmaal zo. Van het woord compassie had ik toen nog nooit gehoord, maar ik heb
me in die tijd wel leren richten op de noden van anderen. Die rol lag me en ik wist van aanpakken.
Ik gaf veel, vroeg weinig voor mijzelf en dat was oké . Maar het leven had een paar zware klappen
voor me in petto. Een daarvan was het overlijden van mijn zoon, 25 jaar geleden, door een
verkeersongeluk. Eindeloos veel compassie viel me toen ten deel, vooral van mijn familie. Steeds
weer uitte ik tegenover hen mijn verdriet, mijn nood. En telkens weer waren ze er voor me, met een
luisterend oor en engelengeduld. Negen jaar geleden stierf mijn man. En weer waren daar die
schouders waarop ik mocht leunen. Daar putte ik veel kracht uit. Zonder twijfel hebben die
ervaringen mij gestimuleerd me aan te melden als vrijwilliger in Het Clarahofje.
Mijn werk en de compassie die ik daarin leg, voegen iets toe aan de kwaliteit van leven in de laatste
weken van de bewoners en dat geeft me veel energie. Inmiddels ken ik mezelf beter dan vroeger: ik
ben geen nemer, veel meer een gever. Ondanks die zelfkennis dreig ik nog wel eens door te schieten
in mijn zorg voor anderen. Gelukkig is daar dan Jacomien, onze gepassioneerde
vrijwilligerscoördinator. Zij herinnert me er af en toe aan dat het prima is om zo compassievol met
bewoners om te gaan, maar dat ik ook compassie met mezelf mag hebben. Ik mag mijn grenzen
aangeven en dat voelt heel goed. Ook de ondersteuning van Jacomien Marinussen ervaar ik als
compassie: ‘ik word gezien en mag er zijn, met alles wat er is’
Jorien van den Berge

DE COÖRDINATOR
Sinds november 2009 ben ik voor 24 uur per week in dienst van Stichting ‘Het Clarahofje’.
Voor mij was 2011 een prettig en goed werkzaam jaar. Na de mooie start in 2010 was 2011 een jaar
van verdere uitdieping en bouwen aan de visie en de samenwerking.
Een aantal werkzaamheden waarmee ik bezig ben geweest wil ik graag nader toelichten:
 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Elke maand was er een bijeenkomst voor vrijwilligers in het Geerteshuis. Ontmoeting, delen
van ervaringen en een onderwerp bespreken staan centraal. Samen werken aan onze visie,
zoeken hoe we deze invulling geven en stil staan bij de beleving van elkaar. Gelijkwaardig,
open houding, vertragen en neutraal zijn, zijn aandachtspunten in ons mens- en vrijwilliger
zijn waar we het regelmatig over hebben met elkaar.
In het voorjaar is er een thema bijeenkomst geweest over privacy en houding. In november
zijn we gezamenlijk naar een bijeenkomst geweest van STEM, Sterven doe je op je Eigen
Manier. Een deel van de zorgvrijwilligers heeft een vervolgtraining gevolgd bij het Landelijk
Steunpunt VPTZ ( Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg).
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Coachen van vrijwilligers
4 dagen per week ben ik aanwezig in het hospice zodat ik makkelijk bereikbaar ben voor
vragen, om te delen, te zien waar vrijwilligers mee bezig zijn en afspraken te maken etc.
Vanaf juni heb ik met de meeste vrijwilligers een voortganggesprek gehad waarin we met
elkaar stil hebben gestaan bij het functioneren, de samenwerking en de ervaringen. Dit was
waardevol en goed om te doen.
Roosteren
We hebben bewust gekozen voor een roosterteam met aparte vrijwilligers die het rooster
maken en niet voor het zelf inroosteren door de vrijwilligers.
Het roosterteam is goed op elkaar ingespeeld , flexibel, kan goed puzzelen en levert met een
enorme inzet elke keer weer een rooster aan waar de vrijwilligers zich, rekening houdend
met hun wensen en mogelijkheden, goed in kunnen vinden.
Bibliotheek
Door enkele vrijwilligers is in 2011 een bibliotheek met een systematische opzet tot stand
gebracht. De boeken kunnen geleend en uitgewisseld worden door verpleegkundigen en
vrijwilligers.
Samenwerking verpleegkundigen en vrijwilligers
De samenwerking met Jos Arts, de manager van het hospice, verloopt duidelijk en goed. De
beleidszaken worden, afhankelijk van het onderwerp, met elkaar besproken of anders helder
aan elkaar door gegeven. SAMEN ervoor staan, openheid en gelijkheid blijven de
uitgangspunten in onze overleggen en samenwerking.
In mei 2011 vond een evaluatie bijeenkomst plaats met de verpleegkundigen en vrijwilligers.
Het onderwerp was SAMENWERKING. Hiervoor was Theater op Maat ‘oKtopus’ uitgenodigd.
Op ludieke wijze werd de samenwerking neergezet en uitgebeeld. Met veel humor is deze
bijeenkomst afgerond. We zijn trots op het team zoals het er staat.
In oktober hebben we het 1 jarig bestaan gevierd van het hospice in Goes met een eenvoudig
maar gezellig etentje voor afgegaan door een wandeling.
Werkgroepen
Er zijn diverse werkgroepen die zich richten op deelaspecten. Deze werkgroepen bestaan uit
vrijwilligers, verpleegkundigen en soms bestuursleden van de Stichting. Er is o.a. een
werkgroep PR, laatste zorg, inrichting, feestdagen en visie.
In 2011 ontstonden de werkgroepen samenstelling nieuwsbrief, complementaire zorg en
voorbereiding 20 jarig bestaan van Stichting ‘Het Clarahofje’.
Trainen van verpleegkundigen
Alle verpleegkundigen en de manager van het hospice hebben 3 dagdelen deelgenomen aan
een deel van de basistraining met de volgende onderwerpen: eigen verlieservaringen,
kernkwaliteiten en spiritualiteit/zingeving. Het was leuk en bijzonder om de training te geven
aan de verpleegkundigen. De samenwerking is hierdoor verbreed en verdiept en de
uitgangspunten van waaruit de verpleegkundigen en de vrijwilligers werken zijn naar elkaar
toegegroeid. Het motto is en blijft: ‘Er zijn’ voor de bewoners en hun naasten.
Herdenking
In maart en september zijn herdenkingsdiensten gehouden. Familie en nabestaanden
worden hiervoor uitgenodigd om de overleden bewoners te herdenken. De bijeenkomsten
vinden plaats in Baarland. Deze worden voorbereid door een werkgroep die onder leiding
staat van de geestelijke verzorger van het hospice dhr. H. van Eerden.
De herdenkingsdiensten zijn waardevol en bijzonder en worden ook door de vrijwilligers en
verpleegkundigen als belangrijk en zinvol ervaren.
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Kerst en Oud en Nieuw
Voor de bewoners en hun naasten werd op kerstavond de mogelijkheid geboden om met
elkaar soep te eten, overheerlijke visschotels te nuttigen en als afsluiting thee/koffie met wat
lekkers. Er was Life muziek, gezamenlijk zijn er kerstliederen gezongen, geluisterd naar een
mooi gedicht en bijzondere momenten gedeeld. Op 1e kerstdag werd de gelegenheid
geboden tot gezamenlijk maaltijd voor wie hier aan deel kon nemen. Verpleegkundigen en
vrijwilligers hebben dit met elkaar vorm gegeven. In een gezellige en ontspannen sfeer werd
begin 2012 een borrel georganiseerd voor alle medewerkers van het hospice.
Netwerken
Diverse overleggen vonden plaats met coördinatoren van hospices in Zeeland, Palazzoli,
Buurtzorg, het Palliatief Netwerk etc.

Het jaar 2011 is snel voorbij gegaan, het eerste ‘hele’ jaar van het hospice. Een jaar waarin enorm
veel werk is verzet, waarin met veel aandacht en liefde zorg is gegeven aan bewoners. Een jaar
waarin weer gebleken is dat er een warm, open en goed functionerend team werkzaam is in het
hospice.
Ik ben blij met en dankbaar voor de enthousiaste en betrokken vrijwilligers en ik geniet van de
samenwerking met de verpleegkundigen.

FINANCIЁN
In het vorig jaarverslag maakten wij melding van een aantal zaken waaraan nog behoefte was om
Het Clarahofje helemaal ´af´ te maken.
Hartverwarmend waren de reacties daarop waardoor wij u aan het einde van dit jaar kunnen
meedelen dat:
- boven de patio een zonwering kon worden geplaatst
- de po spoeler is geïnstalleerd
- door de voortvarendheid van een familielid de buitenverlichting nu uitstekend is
- de luifel bij de voordeur, die helaas gesitueerd is aan de noordzijde, enigszins beschutting
biedt.
Een geweldig resultaat waarvoor wij zeer dankbaar zijn en waardoor het lijstje behoorlijk is
ingekrompen tot:
- de, achteraf noodzakelijke, aanpassing van de stilteruimte die voor 2012 op de begroting
staat en waarvoor al financiële giften en toezeggingen zijn gedaan.
- het plaatsen van een overdekte fietsenstalling bij de voordeur omdat veel medewerkers en
naasten op de fiets naar het hospice komen.
Overweldigend waren de vele acties met bijbehorende sponsoring die werden georganiseerd. In
volgorde van plaatsvinden noemen wij:
- De Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers waarbij het aan niets ontbrak door de
sponsoring in natura van: B. Koster, Kees & Yvonne, J. Pekaar, ‘De Branding’, De Viskeête,
W. van Stee, W & A. Fish en A. Wagenaar, allen uit Yerseke. De coördinator en haar man
stelden hiervoor hun huis gastvrij open.
- de actie NL DOET van het Oranjefonds:
het docententeam Verpleegkunde van het ROC in Goes plaatste de mooie oude letters van
‘Het Clarahofje’ uit Hansweert in de tuin. Voor het technisch advies op vrijwillige basis
bijgestaan door dhr. H. Meeuwsen ( Audio Consult) uit Wemeldinge. Een gezellige dag met
een mooi resultaat.
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Deelname medewerkers en sympathisanten aan de Delta Ride for the Roses onder de
bezielende leiding van Chris Maas en Leonie Ton. Het Clarahofje was met een
voorlichtingskraam aanwezig op het start - en finish terrein.
Sponsoring: CANON Business Center Breda, BCT B.V. Hoensbroek (software en
informatievoorziening), Weststrate Middelburg (kantoorartikelen),
TotaalWonen De Jonge ’s Heerenhoek, Job, Maxim, Paul en Trudy. Terwijl Jetse van Melick in
hetzelfde weekend de Roparun liep in het Clarahofje-shirt.
Drukkerij Van Capello uit Heinkenszand sponsorde grotendeels de shirts met opschrift.
Van de Delta Ride for the Roses organisatie zelf ontvingen wij het mooie bedrag van
€ 2500,De Cofely Runners uit Terneuzen liepen de Roparun eveneens met Het Clarahofje als
opgegeven doel.
Van Roparun ontving het hospice een prachtige anti-decubitus matras.
‘ Stichting Specsavers Steunt’ koos Het Clarahofje uit voor een actie in Zeeland waarbij een
bepaald bedrag per verkochte bril gereserveerd werd als gift. De penningmeester mocht een
cheque van € 877,50 in ontvangst nemen.
Na een interne actie bij de Rabobank in Goes overhandigde dhr. K. Korteknie een cheque van
€ 350,Stichting Lions Helpt organiseerde een kunstveiling t.b.v. Het Clarahofje. Opbrengst € 625,De Quatre-mains Groep Zeeland gaf een concert in het kerkje van Ellewoutsdijk waarvan de
opbrengst à € 324,50 ten goede kwam aan Het Clarahofje.
Aan het 1 jarig bestaan van het nieuwe Clarahofje werd met een wandeling en broodmaaltijd
op bescheiden wijze aandacht besteed. Dit vond plaats in boerderij café ‘Buiten en Binnen’ te
Wolphaartsdijk en werd door de eigenaren hiervan dhr. en mevr. C. Luteijn van een voordelig
prijsje voorzien.
Stichting Ars Musica verzorgde een Bach concert in de Geerteskerk. Dit was kostendekkend
en leverde veel media aandacht op.
Bijzonder was de één mans actie van de 13-jarige Matthijs, die zijn gewonnen magnetron
verhandelde om van het geld een kleine frituurpan voor het bakken van snacks te kunnen
kopen waar nog gebrek aan was.
De personeelsleden van de Fa. Logus konden een gedeelte van hun kerstpakket in klinkende
munt ontvangen en doneren aan Het Clarahofje. Logus zelf doneerde daarenboven nog eens
€ 1000,Poly – Web B.V. te Roosendaal deelde geen kerstpakketten uit en doneerde in plaats daarvan
€ 750,-, te bestemmen voor de aanpassing van de stilteruimte.
De leden van de K.B.O. afd. Goes hebben gedurende een jaar actie gevoerd voor het hospice
en overhandigden € 540,Nabestaanden van een bewoner plantten een kweepeer in de boomgaard en twee oudbestuursleden een amandelboom in de voortuin.
Mevrouw H. Menken schonk enkele schilderijen uit de nalatenschap van haar overleden
man, de bekende kunstschilder Gerard Menken en mevrouw M. Schoone zamelde, bij iedere
keramiek expositie van haar, geld in voor Het Clarahofje.
Bijzonder is de beleving van het Kerstfeest in het hospice met een sterke emotionele lading
van afscheid nemen, dankbaarheid en een sterk besef bij de bewoners en hun naasten dat
dit het laatste Kerstfeest is dat zij met elkaar beleven.
En toch is er een ongelooflijk fijne sfeer met een feestelijk diner op Kerstavond omlijst door
muziek en voordracht. Hieraan nemen zo mogelijk de bewoners en vooral ook hun naasten
deel. Een uitgebreide lunch op de kerstdagen zelf, de traditionele oliebollen, appelbeignets
en lekkere hapjes op Oudejaarsavond met als afsluiting een High Tea op Nieuwjaarsdag.
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De gerechten van een uitzonderlijke kwaliteit werden, kant en klaar en op prachtige schotels
geserveerd, beschikbaar gesteld door: W&A Fish, A. Wagenaar, De Viskeête, Fa. Pekaar, De
Branding, De Sportvisser, Nolet’s Vistro, allen te Yerseke en De Oude Sluis te Wemeldinge.
De bloemversiering kwam van bloemisterij Slabbekoorn in Yerseke.
De muziek werd verzorgd door Mevr. L. de Visser van de Quatre-mains Groep Zeeland.
De Fondswerving voor de inventaris van het nieuwe hospice werd afgesloten door de
bijdragen van het Oranjefonds € 10.000,-, Stg. Vierkerkenhuis € 4049,-, Stg. Fonds NutsOhra
€ 6125,- en Stg. Nat. Ouderenfonds € 7500,-.
Tijdens de presentaties die de medewerkers verzorgen wordt vaak gecollecteerd onder de
aanwezigen of ontvangen zij een gift van de vereniging waar de presentatie plaatsvindt.
Steeds vaker bieden nabestaanden van overleden bewoners tijdens de uitvaart aan de bezoekers de
mogelijkheid een gift voor Het Clarahofje te doneren of geven blijk van hun waardering door een
extra gift. Deze ondersteuning ervaren wij tevens als uiting van tevredenheid en het bemoedigt allen
die bij het hospice zijn betrokken.
Onze oprechte dank gaat uit naar allen die zich in 2011 betrokken voelden bij Het Clarahofje en dit
op een hartverwarmende manier lieten blijken.
De vaste sponsoren willen wij graag met name vermelden: Bakker Boer te Kloetinge, De Bloemist te
Goes, Rozenkwekerij Otte te Kapelle, Het Geerteshuis te Kloetinge, ‘De Oase’ te Goes.
Met een speciaal woord van dank aan alle donateurs en de niet aflatende ondersteuning van
kerkelijke en religieuze gemeenschappen.

Dank ook aan allen die bereid zijn het Jaarverslag portovrij rond te brengen.
De twee verschijnende Nieuwsbrieven verzenden wij ter besparing van de portokosten het liefst per
mail. Als u ons hierin tegemoet wilt komen verzoeken wij u vriendelijk uw email adres te sturen naar
het volgende adres: kleijs@zeelandnet.nl met dank voor uw medewerking.

Rectificatie: in het jaarverslag 2010 is abusievelijk vermeld dat Inner Wheel De Bevelanden de Inner Wheel dineractie ten bate van
Het Clarahofje heeft gehouden. Dit moest zijn: Inner Wheel Club Goes-Reimerswaal. Onze oprechte excuses.
Mocht u ingesloten een acceptgiro aantreffen terwijl u in 2012 al een bijdrage hebt geschonken, beschouw deze dan a.u.b. als zijnde niet
voor u bestemd.

Goes, goedgekeurd mei 2012
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE JAREN 2010 EN 2011
BEGROTING OVER HET JAAR 2011
van Stichting 'Het Clarahofje'

BATEN

Subsidie Ministerie VWS
Subsidies Gemeentes
Subsidie Provincie
Overige subsidies, donaties, giften
Rente
TEKORT
Totaal
LASTEN
Kosten coordinator
Kosten vrijwilligers
Organisatie en bureaukosten
Verzekeringen
Contributie en Abonnementen
Drukwerk
Themadag
Diverse kosten
Inrichting tuin
BATIG SALDO
Totaal

Werkelijk
2010
0
1328
4400
36117
1822
4884
48551

Werkelijk
2011
0
1317
0
49891
1588
50758
103554

Begroting
2011
0
1450
0
15000
1550
33000
51000

28303
6642
7628
304
461
703
3961
549
0
0
48551

36279
12585
4956
825
713
816
0
786
46594
0
103554

35000
8500
5550
500
450
0
0
1000
0
0
51000

Toelichting:
Overige subsidies zijn inclusief uitbetaalde fondsen van de bouwperiode.
Kosten vrijwilligers zijn hoger dan beraamd uitgevallen als gevolg van de niet voorziene hoge vervoerskosten.
Inrichting tuin is een eenmalig bedrag ter voldoening van een overeenkomst met Zorgstroom in de bouwperiode.
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