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EERSTE JAARVERSLAG 

Dit is het eerste jaarverslag van de stichting Plattelandshoés. We doen hierin ver-

slag van het ontstaan, het doel en de activiteiten van de stichting in het oprich-

tingsjaar 2015. Tevens  beschrijven we in dit verslag de te verwachten ontwikke-

lingen in het komend jaar. 

In dit jaarverslag zijn ook opgenomen de jaarrekeningen van de stichting Plat-

telandshoés en van de stichting ‘Vrienden van het Plattelandshoés’, inclusief de 

begroting voor het jaar 2016 van de stichting Plattelandshoés.  

Het bestuur van beide stichtingen beoogt met dit jaarverslag haar vrijwilligers, 

donateurs, gemeentelijke en provinciale overheden, ondersteunende organisaties, 

samenwerkingspartners en verder alle belangstellenden uit de gemeenten Peel en 

Maas en Leudal, te informeren over het beleid dat zij in 2015 gevoerd heeft.  

Reacties op of vragen over dit jaarverslag kunt u sturen naar:  

info@plattelandshoes.nl. 

Frans Joosten, voorzitter 

Wim Daniëls, secretaris 

Wim Delmée, penningmeester 

 

INITIATIEFGROEP 

In 2014 verkennen vijf ondernemende burgers de mogelijkheden voor een hospice 

in Peel en Maas en Leudal. Frans Joosten (Ria Joosten Catering en Evenementen), 

Peter Janssen (Aandacht Zorg en Koerseigen), Noortje Rutten (Consendo), Cees 

van der Sprong (Koerseigen) en Luuk Venner (Vandaag zorgvernieuwing) zien na-

melijk een groeiende behoefte aan palliatieve zorg voor burgers uit Peel en Maas 

en Leudal. Daarbij willen ze nadrukkelijk ook plaats bieden aan mensen met een 

lichte verstandelijke of psychische beperking. De initiatiefgroep wordt secretari-

eel ondersteund door Truus Joosten.  

Op 5 december 2014 komt de groep met een persbericht naar buiten over de plan-

nen tot het vestigen van een hospice in Panningen voor de inwoners van de   
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 ‘Basisschool Panningen-Noord blijkt ook een 
bijzonder geschikte locatie te zijn met veel 

ruimte en rust ’ 

HUISVESTING PLATTELANDSHOÉS 

Gemeenten Peel en Maas en Leudal. 

De beoogde locatie voor het hospice is de 

voormalige basisschool Panningen-Zuid aan 

de Raadhuisstraat te Panningen. Na een 

positief besluit van het college van de 

gemeente Peel en Maas op 1 december 

2014 over de beschikbaarheid van deze 

locatie kan de initiatiefgroep aan de slag 

met een haalbaarheidsstudie en verdere 

uitwerking van dit plan.  

Er wordt gestreefd naar het realiseren van 

een plattelands hospice, een hospice voor 

de groene driehoek tussen de steden Ven-

lo, Roermond en Weert.  

De eerste officiële vergadering met agen-

da en notulen vindt plaats op 12 december 

2014 te Neer. Besloten wordt om met 5 

werkgroepen te gaan werken:  

1. Financieel en rechtsvorm; 

2. Zorg; 

3. Vrijwilligers; 

4. Bouw; 

5. PR en marketing. 

In januari 2015 wordt een eerste business-

case gepresenteerd, waaruit blijkt dat een 

hospice voor de beide gemeenten een 

haalbare kaart is. 

In februari 2015 worden de concept stich-

tingsstatuten besproken en op 13 maart 

2015 passeren de stichtingsakten van de 

stichting ‘Plattelandshoés’ en de stichting 

‘Vrienden van Plattelandshoés’ bij Mobers 

& Dings Notarissen en worden geregi-

streerd bij de Kamer van Koophandel. 

Op 26 februari 2015 worden de omwonen-

den van de locatie Panningen-Zuid geïnfor-

meerd over de plannen. In maart en april 

wordt er overleg gevoerd met diverse 

zorgaanbieders, een logo ontworpen  en er 

gaat een website de lucht in.  

Op 4 mei 2015 vindt de eerste officiële 

bestuursvergadering plaats na 4 vergade-

ringen van de initiatiefgroep. 

LOGO PLATTELANDSHOÉS 

Het logo is een ontwerp van Willeke Segers uit 

Meijel. 

Het logo is gebaseerd op de logo’s van de gemeenten 

Leudal en Peel en Maas. 

Het logo van Leudal stelt 4 karaktereigenschappen 

voor, weergegeven door kleuren: 

 Natuur (groen), 

 Platteland/

landelijk (geel), 

 Leefbaarheid 

(blauw), 

 Energiek/

vooruitstreven 

(rood). 

In het logo van Peel en 

Maas hebben de 

kleuren de volgende 

betekenis: 

 Het blauw van de 

Maas, maar blauw 

staat ook voor rust, tevredenheid en voldoening; 

 Het geel/groen voor de bossen en de agrarische 

bedrijvigheid, maar ook voor blijvend geluk en 

groeiende planten het symbool voor leven; 

 Het magenta/rood van de bloeiende heide in de 

Peel, maar staat ook voor ambitie, rijkdom en 

innovatie. 

In het logo van het Plattelandshoés staan de kleuren 

zowel voor de weide omgeving en dus de link met de 

beide gemeenten, als voor de verschillende groepen 

die bij het Plattelandshoés betrokken zijn:  

 De vrijwilligers/professionals die straks het 

Plattelandshoés gaan runnen; 

 De sponsoren, donateurs, vrienden, partners die 

het Plattelandshoés fysiek en financieel mogelijk 

maken; 

 De gasten, naasten, mantelzorgers, de tijdelijke 

bewoners van het Plattelandshoés.  

Het ‘Plattelandshoés’ is simplistisch weergegeven 

door een standaard huisje in het weide landschap 

(boog), een echt plattelandshuis. De overlap van de 

kleuren symboliseert de samenwerking tussen de drie 

groepen. Het lettertype geeft het geheel een open, 

moderne frisse uitstraling, waar het Plattelandshoés 

voor staat. 
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INITIATIEFGROEP: 

Frans Joosten, Peter Janssen, Noortje Rutten, 

Cees van der Sprong, Luuk Venner en Truus 

Joosten 

Inmiddels is het juni en is er 

achter de schermen veel werk 

verzet. De plannen zijn verder 

uitgewerkt en het haalbaar-

heidsonderzoek is in volle gang. 

Zorgvuldigheid en tijd zijn be-

langrijke factoren in het proces, 

maar ook de oren en ogen altijd 

open houden voor nieuwe ont-

wikkelingen. Die deden zich 

voor toen er sprake was van 

mogelijke uitbreiding van de sporthal, 

grenzend aan basisschool Panningen-Zuid. 

Rust en ruimte is het uitgangspunt voor de 

huisvesting. Met de uitbreiding van de 

sporthal is dit mogelijk niet voldoende 

gegarandeerd. Een ontwikkeling die nauw-

keurig gewogen is in het bestuur. 

Samen met de gemeente is gekeken naar 

mogelijke alternatieven voor duurzame 

huisvesting van het Plat-

telandshoés. Basisschool 

Panningen-Noord blijkt ook 

een bijzonder geschikte loca-

tie te zijn met veel ruimte en 

rust. Het pand sluit aan bij 

de visie en missie van Stich-

ting Plattelandshoés. Dus is 

de huisvestingskoers defini-

tief gewijzigd.   

Basisschool Panningen-Noord 

Basisschool Panningen-Zuid 



DOEL EN VISIE  

De stichting Plattelandshoés heeft tot doel voor de inwoners van de gemeentes Leudal en 

Peel en Maas een ‘hoés’ te realiseren, waarin mensen die in een terminaal stadium ver-

keren, palliatieve zorg wordt geboden in een huiselijke, vertrouwde sfeer. En dicht bij 

huis, zodat wij in de toekomst kunnen voorkomen dat onderstaand verhaal van een inwo-

ner uit Panningen, maar dat had ook een inwoner uit Neer of Roggel kunnen zijn, die te 

laat in het hospice in Roermond arriveert. 

 

 

Bovenstaande uitspraak is één van de redenen waarom een aantal vrijwilligers uit Leudal 

en Peel en Maas het initiatief genomen heeft om in hun gemeenten een hospice te  

realiseren.  

Het unieke van het Plattelandshoés is, dat er meerdere niveaus van zorg komen en dat 

de mantelzorger en/of familie dag en nacht bij de gast in het Plattelandshoés kunnen 

verblijven en zó op een eigen, vertrouwde manier aandacht en zorg kunnen verlenen bij 

het afscheidsproces. Hierbij worden zij ondersteund en ontlast door professionals en 

vrijwilligers van het Plattelandshoés. 

Wij gaan namelijk negen appartementen inrichten. Ieder appartement krijgt twee ka-

mers en twee badkamers, één voor de gast en één voor de mantelzorger (familie, vrien-

den, kennis, enz.). Ook de inrichting van de kamers zal een thuisgevoel uitstralen, waar-

bij zoveel mogelijk rekening zal 

worden gehouden met de wen-

sen van de gast. De voormalige 

basisschool Panningen-Noord is 

qua gebouw uitstekend geschikt 

om onze doelstellingen te ver-

wezenlijken. De klaslokalen, 

straks appartementen, zijn 50 

m2 zodat er kamers (inclusief 

badkamer) van 25 m2 gereali-

seerd kunnen worden. Daar-

naast komt er een grote tuin 

wat de rust rond het gebouw 

zeer ten goede komt.  

Tot heden is het zeer ongebrui-

kelijk dat mensen met een be-

perking en/of psychische pro-

blematiek, die in een terminaal 

stadium verkeren, worden op- 

  

PRO–CONCEPT  

PLATTELANDSHOÉS 

 

PALLIATIEVE ZORG 

De WHO (World Health Organi-

zation) heeft in 2002 de volgen-

de definitie vastgesteld: 

Palliatieve zorg is een benade-

ring die de kwaliteit van het 

leven verbetert van patiënten 

en hun naasten die te maken 

hebben met een levensbedrei-

gende aandoening, door het 

voorkomen en verlichten van 

lijden, door middel van vroeg-

tijdige signalering en zorgvuldi-

ge beoordeling en behandeling 

van pijn en andere problemen 

van lichamelijke, psychosociale 

en spirituele aard. 

RESPIJTZORG 

Het expertisecentrum Mantel-

zorg geeft de volgende defini-

tie:  

Respijtzorg is een tijdelijke en 

volledige overname van zorg 

met als doel de mantelzorger 

een adempauze te geven. Man-

telzorgers kunnen de zorg lan-

ger volhouden als zij af en toe 

de zorg uit handen kunnen 

geven en zelf nieuwe energie 

kunnen opdoen. Mantelzorgers 

geven zorg aan hulpbehoeven-

den binnen hun directe omge-

ving. Ongeveer driekwart van 

alle zorg is mantelzorg, en 

daarom is mantelzorg het fun-

dament onder ons zorgstelsel. 

OVERBRUGGINGSZORG 

De Zorgplanner geeft de vol-

gende definitie:  

De zorg waarop iemand volgens 

zijn indicatie recht heeft, is 

niet altijd direct beschikbaar. 

Overbruggingszorg is daarom 

tijdelijke zorg voor mensen die 

op de wachtlijst staan voor 

zorg die nog niet gegeven kan 

worden. 
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ZORG DICHTBIJ, 

DICHTBIJ DE ZORG 

“Mijn echtgenote is in hospi-

ce Zenit te Venray prima 

verzorgd. Toen ik een tele-

foontje kreeg dat zij sterven-

de was, ben ik zo snel als kon 

naar Venray gereden. Maar 

helaas, toen ik in Venray 

aankwam, was zij al overle-

den. Ik heb haar in haar laat-

ste minuten niet meer kun-

nen bijstaan. En dat doet nog 

steeds pijn”.  



BESTUUR  

PLATTELANDSHOÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

genomen in een hospice. Onze huidige maatschappij streeft ernaar mensen met een be-

perking en/of psychische problematiek zoveel mogelijk te integreren in de reguliere sa-

menleving. Dat gaan wij in het Plattelandshoés ook doen. Dat vergt wel specifieke des-

kundigheid. Daarom zullen we behalve met De Zorggroep, waarmee inmiddels een inten-

tieverklaring is getekend,  ook gaan samenwerken met bijvoorbeeld Daelzicht, PSW, Dich-

terbij en het Vincent van Gogh Instituut.  

Naast appartementen voor palliatieve zorg in het hospice, zullen één of twee apparte-

menten, in een aparte vleugel van het gebouw (verblijfhuis),  worden ingericht voor een 

tijdelijk verblijf van gasten die uit het ziekenhuis ontslagen worden, terwijl ze nog niet in 

staat zijn om naar huis te gaan. Deze verblijven kunnen ook worden gebruikt wanneer een 

mantelzorger tijdelijk ontlast wil worden van zijn of haar zorgtaken. De gast kan dan 

tijdelijk terecht in het Plattelandshoés. 

Ten slotte biedt het Plattelandshoés tijdelijk onderdak aan gasten en hun familie of man-

telzorgers die willen genieten van een korte vakantie. Gasten die 24-uurs zorg nodig heb-

ben kunnen normaal gesproken niet of heel moeilijk op vakantie. In het Plattelandshoés is 

de nodige zorg 24 uur per dag beschikbaar. Dit biedt mantelzorgers de mogelijkheid er 

even tussenuit te zijn en toch dichtbij hun gast te verblijven.  

In mei 2015 maken Noortje Rutten en 

Truus Joosten bekend dat de taken binnen 

het bestuur van het Plattelandshoés niet 

langer te combineren zijn met hun werk, 

c.q. gezinsleven. 

 Ondertussen zijn verschillende personen 

benaderd voor een bestuursfunctie. Op 6 

juli 2015 treden Jac Janssen (hoofdtaak 

bouw) en Wim Daniëls (secretaris) toe tot 

het bestuur. Op 14 september 2015 is het 

bestuur compleet als Annette van Lier 

(Zorg en Vrijwilligers) en Wim Delmée 

(penningmeester) officieel hun functie 

aanvaarden. 

Luuk Venner (Vandaag Zorgvernieuwing) 

en Cees van der Sprong (Koerseigen) blij-

ven tot eind 2015 het bestuur als adviseur 

op non-profit basis ondersteunen.  

Het bestuur vergadert in 2015 acht keer.   

BESTUUR PLATTELANDSHOÉS 
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Frans  

Joosten, 

Voorzitter, 

financiën 

en bouw 

Peter 

Janssen, 

Vicevoorzitter, 

Zorg en PR/

Marketing 

Wim 

Daniëls, 

Secretaris en PR/

Marketing 

Jac 

Janssen, 

Bouw en PR/

Markering 

Annette 

Van Lier, 

Zorg en Vrijwil-

ligers 

Wim 

Delmée, 

Penningmeester 

en  

Financiën 

WERKGROEP FINANCIEEL EN RECHTSVORM 

Nadat op 13 maart 2015 de stichtingsakten 

bij de notaris zijn gepasseerd en de stich-

tingen zijn geregi-

streerd bij de Ka-

mer van Koophan-

del, is de voor-

naamste klus het 

verder uitwerken van de Businesscase. 

In samenwerking met ‘De Limburgse Ver-

snellingstafel’, wordt in vier sessies de  

Businesscase van januari 2015 verder uit-

gewerkt tot een Businessplan: Het visiedo-

cument van de stichting met een vijfja-

renbegroting. Op 15 december 2015 kan 

voorzitter Frans Joosten in Roermond, op 

de afsluitende bijeenkomst van ‘De Lim-

burgse Versnellingstafels’ het eindresul-

taat presenteren. 

Op 18 augustus 2015 ontvangt de stichting 

‘Vrienden van Plattelandshoés’ de ANBI-

status. 

Verder hebben er in 2015 diverse oriënte-

rende gesprekken plaatsgevonden met de 

Rabobank Peel, Maas en Leudal over finan-

cieringsmogelijkheden van de aankoop, 

verbouwing en inrichting van het Plat-

telandshoés. 

 Ook zijn de mogelijkheden van fondsen-

werving onderzocht, waarmee in 2016 van 

start zal worden gegaan. 



Doelstelling werkgroep Zorg en Vrijwilligers: 

 Organiseren, ondersteunen en begeleiding van zorg door vrijwilligers in het Plat-
telandshoés; 

 Vraagbaak voor toekomstige vrijwilligers en bestuur. 

In 2015 hebben zich spontaan zo’n 60 personen aangemeld als vrijwilliger. Het grootste 

gedeelte van de aanmeldingen betreft vrijwilligers voor de directe of indirecte zorg 

van de toekomstige gasten van het Plattelandshoés. Daarnaast zijn er ook aanmeldin-

gen voor het koken, onderhoud, tuin, administratie, gastvrouw/gastheer, sfeergroep.  

In 2016 zal het bestuur een gerichte wervingscampagne starten, want wij verwachten 

in totaal zo’n 125/150 vrijwilligers nodig te hebben. In eerste instantie zoeken wij voor 

de verbouw van het toekomstige pand vakkundige en handige vrijwilligers. 

In januari 2016 is een eerste bijeenkomst met de vrijwilligers gepland. In de 2e helft 

van 2016 zullen we alle vrijwilligers uitnodigen voor een intakegesprek en gericht vrij-

willigers gaan werven voor: Directe en indirecte zorg, huishoudelijke dienst, onder-

houd, tuin, sfeergroep, koken, administratie en eventueel nog andere taken. 

In augustus 2015 is de werkgroep ‘Zorg en Vrijwilligers’ onder leiding van bestuurslid 

Annette van Lier gestart met het uitwerken van een ‘Zorgplan’.  

WERKGROEP ZORG EN VRIJWILLIGERS 

KOP VOOR ARTIKEL OP BINNENPAGINA 
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Werkgroep Zorg en Vrijwilligers: 1e rij van links naar rechts Loes Sijben, Tiny Naus, Monique Ver-

haegh; 2e rij van links naar rechts Conny van Straten, Annette van Lier en Hetty van Heugten  

De werkgroep heeft een achttal kernwaarden geformuleerd. Van de toekomstige vrijwil-

ligers wordt verwacht dat zij deze kernwaarden onderschrijven en uitdragen. Het zorgplan 

dat de groep in 2016 verder zal gaan uitwerken zal gestoeld zijn op deze kernwaarden. De 

werkgroep gaat een document (schriftelijk en/of digitaal) ontwikkelen voor de vrijwilligers 

waarin zullen worden opgenomen: 

- Gedachtegoed van het Plattelandshoés: doelstelling, visie, werkwijze en omgangsvormen; 

- Taken en/of werkzaamheden; 

- Scholing; 

- Praktische zaken (VOG, beschikbaarheid, enz.) 

Tijdens de intakegesprekken met de vrijwilligers vormt dat document het uitgangspunt van 

het gesprek en zullen de diverse onderwerpen aan bod komen. 

 

Kernwaarden: 

- Naastenliefde 

- Erkenning en aanvaarding 

- Gastgericht 

- Waardering en respect 

- Gelijkwaardigheid 

- Positieve instelling 

- Flexibiliteit 

- Ontwikkelingsgericht 

VRIJWILLIGERSWERK 

Een eenduidige definitie van vrijwil-

ligerswerk is niet te geven. Wel 

bevat vrijwilligerswerk altijd de 

volgende vier componenten: 

1. Het geheel van activiteiten die 

op vrijwillige basis worden 

uitgevoerd; 

2. Zonder financiële vergoeding 

(buiten eventuele onkostenver-

goedingen) 

3. In georganiseerd verband; 

4. Met een maatschappelijk doel 

en voor anderen, hetzij indivi-

duen, groepen of de samenle-

ving in haar geheel. 

 



FOTO’S BASISSCHOOL 

PANNINGEN-NOORD: 

PLATTELANDSHOÉS 

 

 

 

 

WERKGROEP BOUW 
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De werkgroep Bouw richt zich in 2015 in eerste instantie op het realiseren van Het Plattelands-

hoés in het gebouw van de voormalige basisschool Panningen-Zuid. Er worden schetsen gemaakt 

van de plattegrond van het toekom-

stige hospice, inclusief tuin. 

Zoals op pagina twee reeds beschre-

ven, worden de plannen voor vesti-

ging in Panningen-Zuid stop gezet, 

vanwege de uitbreidingsplannen van 

de sporthal. 

De werkgroep gooit het roer om gaat 

energiek aan de slag met een andere 

school, namelijk Panningen-Noord. 

Met wethouder Arno Janssen van de 

gemeente Peel en Maas komt men tot 

een mondeling akkoord over aankoop 

van het pand en het in erfpacht krij-

gen van de grond, met recht op koop over 5 jaar. Wij verwachten dat in het 1e kwartaal van 2016 

de gemeenteraad van Peel en Maas het plan tot aankoop en erfpacht zal goedkeuren. 

Janssen-Wuts architecten BV uit Baarlo maakt schetsen aan de hand van bestaande bouwtekenin-

gen van het pand en met twee aannemers worden oriënterende gesprekken gevoerd over het 

verbouwen en renoveren van de school. 

Met Gloei vinden gesprekken plaats over duurzame investeringen in het gebouwen op het gebied 

van energiebesparing. Daarnaast oriënteert de werkgroep zich bij diverse ondernemingen en op 

beurzen over innovatieve technieken met betrekking tot: Beveiliging (inbraak, brand), innovatie-

ve zorgtechnologie, domotica, intercom/telefonie/communicatie, ‘slimme’ badkamers, prakti-

sche inrichting van de diverse ruimten, enz. 

Twee 4e-jaars studenten bouwkunde van het Hogeschool Zuyd gaan in 2016 hun eindopdracht 

schrijven met als hoofdvraag: Bij de herbestemming van de voormalige basisschool Panningen-

Noord tot Plattelandshoés, wordt in samenwerking met professionals uit de zorgsector onderzoek 

gedaan naar de bouwkundige mogelijkheden, met als hoofdzaak de financiering en het Program-

ma van Eisen. 

De werkgroep Bouw hoopt in het 2e kwartaal van 2016 met de verbouw en renovatie van het 

pand aan de Koninginnelaan 4 te Panningen te kunnen starten. De hoofdwerkzaamheden zullen 

worden uitgevoerd door of onder toezicht van een aannemer, terwijl voor de wat eenvoudigere 

werkzaamheden een beroep zal worden gedaan op vrijwilligers. 

De Kiwanis Club Peel en Maas heeft € 5000,00 beschikbaar gesteld voor het maken van een ont-

werp voor een sfeertuin, terwijl de leden van de Kiwanis zelf de handen uit de mouwen zullen 

steken tijdens de aanleg van de tuin. Ook het IVN heeft aangeboden te willen meedenken over 

het inrichten en beheren van de tuin.   

Koninginnelaan 

Vooraanzicht 

Zij– en achteraanzicht 

Aanzicht vanaf Koninginnelaan 

Achteraanzicht 

Schets van beneden- (L) en bovenverdieping (R) 



Het P&M Hoés voor het Plattelandshoés 

 Kick off: Plattelandshoés een week lang op radio en televisie van 
Omroep P&M en 3ML; 

 Plattelandshoés goede doel van ‘Ut P&M Hoés’; 

 Finaledag 20 december 2015 op het Raadhuisplein/Markt te Pan-
ningen; 

 Burgemeesters ambassadeurs van het Plattelandshoés 

WERKGROEP PR EN MARKETING 
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Het Plattelandshoés komt voor de eerste 

keer officieel in de publiciteit via een 

persbericht in De Limburger op zaterdag 6 

december 2014, waarin wordt aangekon-

digd dat er plannen zijn voor het vestigen 

van een hospice in Panningen. 

Op 15 maart 2015 levert het eerste kistje 

asperges van het Aspergegilde Peel en 

Maas € 320,00 op. Lenders BV uit Kessel 

schenkt het bedrag aan het Plattelands-

hoés.  

Op 13 maart 2015 worden de stichtingsak-

ten getekend bij Mobers & Dings notaris-

sen. 

Op 9 juni 2015 wordt via verschillende 

media bekend gemaakt dat het hospice 

niet in Panningen-Zuid, maar in Panningen

-Noord gevestigd gaat worden. 

De Kiwanis Club Peel en Maas biedt tij-

dens de uitreiking van de ondernemers-

prijs op 21-10-2015 het Plattelandshoés 

een cheque aan van € 5000,00 voor het 

aanleggen van de sfeertuin. 

De werkgroep bekijkt momenteel de wijze 

waarop jaarlijks terugkomende activitei-

ten voor een  financiële bijdrage kunnen 

zorgen. 

Peter Janssen en Frans Joosten onder-

tekenen de stichtingsakten 

Noortje Rutten krijgt het eerste kistje 

asperges aangeboden 

Peter Janssen ontvangt de cheque van 

de Kiwanis Club Peel en Maas 

Op het einde van 2015 zet het bestuur in 

op het creëren van draagvlak onder de 

inwoners van Peel en Maas en Leudal door 

in de diverse media veel aandacht te 

besteden aan doel en plannen van het 

Plattelandshoés.  

Na twee maanden voorbereiding, en in 

samenwerking met het bestuur en hoofd-

redacteur Bart Nelissen van omroep P&M, 

vindt op 14 decem-

ber de Kick Off 

plaats van de actie-

week in het kader 

van ‘Ut P&M Hoés’.  

Een hele week lang is het Plattelandshoés 

iedere dag in het nieuws via achtergrond-

reportages en interviews met deskundigen  

en betrokkenen op radio en televisie.  

Een inwoner uit Panningen vertelt zijn 

ervaringen met het hospice in Venray. Het 

bestuur verduidelijkt het PRO-concept van 

het Plattelandshoés. Huisarts Van Keme-

nade benadrukt het belang van een goede 

begeleiding van mensen in de terminale 

levensfase. Vrijwilligers vertellen waarom 

zij zich voor het Plattelandshoés willen 

inzetten. Sponsoren vertellen waarom zij 

het initiatief financieel ondersteunen en 

artiesten waarom zij belangeloos optre-

den tijdens de finaledag. 

Kortom, het bestuur en de werkgroep PR 

en Marketing hebben er alles aan gedaan 

om de inwoners van Peel en Maas en Leu-

dal te informeren over het Plattelands-

hoés en te mobiliseren om ook het Plat-

telandshoés financieel te ondersteunen. 

Kick Off: Burgemeester Verhoeven, 

burgemeester Delissen en voorzitter 

Frans Joosten 

Radio-uitzending: Secretaris Wim 

Daniëls neemt de cheque van de leer-

lingen van BBC in ontvangst 

Radio-uitzending: Eén van de sponso-

ren aan het woord tijden het sponsor-

café 
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Op zondag 20 december 2015 vindt tijdens het kerstshoppen in het centrum van Panningen de 

finaledag plaats van de actieweek rond ‘Ut P&M Hoés. Vanuit het glazen huis op het Raadhuis-

plein verzorgen Tom van den Berg, Adré Halmans en Sjoerd Groothuis, 3 dj’s van omroep P&M,  

van 08.00 tot 20.00 uur een live-radioprogramma. De opbrengst van de aangevraagde verzoekpla-

ten gaat naar het goede doel: Het Plattelandshoés 

Op 19 december hebben vrijwilligers van het Plattelandshoés tijdens de Truckrun al wafels ge-

bakken en verkocht. Deze activiteit wordt op 20 december voortgezet. Jong Nederland verzorgt 

een workshop Outdoorcooking. De opbrengst van de overheerlijke gerechten is voor het Plat-

telandshoés. Jan en Luuk Kranen van ‘Ut Bruedje’ bakken in samenwerking met de Jumbo olie-

bollen: Het levert voor het Plattelandshoés een donatie op van € 1004, 75. Een delegatie van 

toneelvereniging Aventatie biedt bezoekers middels ‘aandachtsschenkerij’. Een keur van lokale 

en regionale artiesten treden belangeloos op tijdens de finaledag, of zijn bereid een huiskamer-

concert te verzorgen, zoals Ben Verdellen en De Toddezèk. Zij zorgen voor een prima stemming 

op het Raadhuisplein.  

Uiteindelijk levert de actieweek een bedrag op van € 16.129.27, dat door Leon Engels, tegel– en 

marmerwerken, met € 830,73 wordt afgerond op:  

€ 17.000,00 

 

 

Op 14 December 2015 verklaren burgemeester 

Wilma Delissen–Van Tongerlo van Peel en Maas en 

burgemeester Arno Verhoeven van Leudal zich 

officieel bereid om ambassadeur te worden van het 

Plattelandshoés. 

Zij staan volledig achter het doel van het Plat-

telandshoés en zijn bereid het gedachtengoed ge-

vraagd en ongevraagd uit te dragen binnen hun 

netwerken. 

Het bestuur van het Plattelandshoés hoopt dat vele inwoners uit Peel en Maas en Leudal het 

voorbeeld van hun burgemeesters zullen volgen en ook het 

gedachtengoed van het Plattelandshoés zullen uitdragen.  

 

 

Half december verscheen de eerste officiële Nieuwsbrief van 

het Plattelandshoés. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief 

in de toekomst één maal per kwartaal wordt uitgegeven. In 

2016, het jaar waarin wij hopen het Plattelandshoés bedrijfs-

klaar te krijgen, zal de Nieuwsbrief wat vaker verschijnen, 

omdat wij onze relaties regelmatig op de hoogte willen hou-

den van de vorderingen. Voor intern gebruik zal er in 2016 een 

Nieuwsbulletin worden uitgegeven.  

Wafels bakken en verkopen tijdens de 

Truckrun op 19-12-2015 

De dj’s van P&M 

Zij– en achteraanzicht 

Outdoorcooking Jong Nederland 

Aventatie: Aandachtsschenkerij 

‘UT P&M HOÉS’ VOOR HET PLATTELANDSHOÉS 

Artiesten op het podium 

AMBASSADEURS VAN HET PLATTELANDSHOÉS 

NIEUWSBRIEF 
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PLATTELANDSHOÉS                   JAARREKENING             VRIENDEN PLATTELANDS

               2015         HOÉS 

Balans per 31 december 2015 

  

Activa:  

Liquide Middelen 718,00 

  

Passiva:  

Eigen Vermogen 718,00 

  

Staat van Baten en Lasten 

  

Baten  

Donaties en Giften 815,00 

  

Lasten: 97,00 

   

 718,00 

Balans per 31 december 2015 

  

Activa:  

Liquide Middelen 13.746,11 

  

Passiva:  

Eigen Vermogen 13.746,11 

  

Staat van Baten en Lasten 

  

Baten  

Donaties en Giften 14.149,65 

  

Lasten: 403,54 

   

 13.746,11 

Toelichting behorende bij de Jaar-

rekeningen 2015: 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa 

en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

De liquide middelen betreffen de banksaldi per 

31 december 2015 

Donaties en overige baten worden verantwoord 

in de staat van Baten en Lasten in het jaar 

waarin ze worden ontvangen. 

Panningen, 3 februari 2016 

 

 

Opbrengsten:    

Subsidie 43,20  €            2.591   €         111.931  

Subsidie PM 43,20  €            2.591   

WLZ inzake overbruggingszorg 549  €               125   €           68.625  

Gemeenten  i.v.m. schoonmaak   €          19.300   €           12.223  

Gem./PGB/Zorgv. Inzake respijt 220  €                 50   €           10.980  

Eigen Bijdrage Gasten hospice 1.318  €                 30   €           39.528  

Eigen Bijdrage respijtzorg 220  €                 30   €             6.588  

Eigen bijdrage Overbruggingszorg 549  €                 30   €           16.470  

Giften/ Sponsoring      €           20.000  

Totaal opbrengsten    €         286.346  

        

Kosten:    

0,5 coördinator      €           38.000  

Vrijwilligers 125  €               250   €           31.250  

Bestuurskosten      €             1.500  

Rente (4%) 770.000  4%  €        770.000   €           30.800  

Rente (2%) 234.000 gebouw 2%  €        234.000   €             4.680  

Rente (4%) 125.000 Liquiditeit 4%  €        125.000   €             5.000  

Erfpacht 2%  €        210.000   €             4.200  

Voedingskosten   €                 11   €           22.948  

Huish.Kosten    €          28.800   €           18.240  

Schoonmaakkosten   €          34.800   €           22.040  

Gas, Water en Licht        €           22.000  

Onderhoud    €           12.000  

Bewoner gebonden Kosten    €                6,5   €           13.560  

Overige kosten   €          30.450   €           19.285  

Afschrijvingen      €           55.200  

Totaal kosten    €         300.704  

        

Resultaat    €         -14.358  

TOELICHTING  

BEGROTING 2016 

De cijfers in deze begroting zijn 

voor het gehele jaar 2016 meege-

nomen. Het Plattelandshoés zal 

echter pas in de loop van 2016 

geopend worden. De cijfers zullen 

dan ook in verhouding verminde-

ren. 

Het zal echter noodzakelijk zijn 

de coördinator  drie maanden voor 

de opening  aan te stellen, waar-

door tegen deze kosten geen 

inkomsten gegenereerd zullen 

worden. Deze kosten zullen we 

dan ook als aanloopkosten moeten 

zien. 

In de huidige regelgeving wordt de 

subsidie van VWS pas aan het 

einde van het jaar  betaalbaar 

gesteld. Om liquiditeitsproblemen 

te voorkomen, waardoor wij  

€ 125.000,00 als liquiditeitsbuffer 

gaan financieren. 

De cijfers zijn gebaseerd op gege-

vens van andere hospice en in 

enkele gevallen op aannames. 
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ANBI-STATUS 

 

Sinds 18 augustus 2015 heeft de 

stichting ‘Vrienden van Plat-

telandshoés’ de ANBI-status. 

Een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) is een instel-

ling met bepaalde belasting-

voordelen. Sinds 2008 kan een 

binnen- of buitenlandse organi-

satie door de Nederlandse Staat 

als ANBI worden aangemerkt. 

Dit heeft zowel voor die organi-

satie fiscale voordelen als voor 

de Nederlandse belastingbeta-

ler die een gift (bijvoorbeeld 

een schenking) doet aan die 

organisatie. Vanaf 2012 zijn de 

ANBI-definitie en -status gelijk 

voor de diverse belastingen: de 

inkomstenbelasting, de ven-

nootschapsbelasting, de 

schenkbelasting en de erfbelasting. 

VRIJWILLGERSBELEID 

VOG—VERKLARING OMTRENT GEDRAG 

De beroepsvereniging van verpleegkun-

digen en verzorgenden (V&VN) vindt dat een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) zo 

snel mogelijk moet worden verplicht voor zorgmedewerkers. Ook de patiëntenfederatie  

(NPCF) pleit daarvoor. Het bestuur van het Plattelandshoés heeft daarom bij het Minis-

terie van Veiligheid en Justitie een verzoek ingediend voor het verstrekken van een 

gratis VOG voor alle vrijwilligers. In oktober 2015 is het verzoek toegewezen. Het be-

stuur heeft daarop besloten voor alle toekomstige vrijwilligers een VOG aan te vragen. 

VNG—VRIJWILLIGERSPOLIS 

Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die 

actief zijn in diverse verenigingen, zoals de voet-

balvereniging. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld 

zijn: de voorleesmoeder op een basisschool, de 

collectant voor een ‘goede doelen stichting’ of een vrijwilliger die koffie schenkt in 

een bejaardentehuis of hospice.  

Hoewel hun inzet van groot belang is voor de samenleving, zijn vrijwilligers lang niet 

altijd (voldoende) verzekerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 

samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld, 

waarbij de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afge-

dekt. De gemeente kan met de VNG Vrijwilligerspolis haar vrijwilligers ‘in één klap’ 

collectief verzekeren. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun 

vrijwilligerswerk.  

Zowel de gemeente Peel en Maas als de gemeente Leudal hebben voor de vrijwilligers 

binnen hun gemeenten de ‘VNG Vrijwilligers PlusPolis’ afgesloten.  

Het bestuur onderzoekt welke aanvullende verzekeringen daarnaast nog noodzakelijk 

of wenselijk zijn. 

VRIJWILLIGERSBELEID 

Het bestuur zal in eerste instan-

tie haar potentiële vrijwilligers 

informeren op informatieavon-

den, via de Nieuwsbrief en de 

website. Op het moment dat er 

behoefte is aan vrijwilligers, zal 

het bestuur hen uitnodigen voor 

een intakegesprek. Tijdens dat gesprek zullen zaken als: VOG, verzekeringen, vrijwil-

ligerscontract, scholingsmogelijkheden, gedragscode en meldprotocol aan de orde ko-

men.  

Wanneer het Platelandshoés van start gaat, zullen er regelmatige  overlegmomenten 

gepland worden met de diverse 

vrijwilligerswerkgroepen, waarbij 

ook de toekomstige coördinator 

een belangrijke rol gaat vervul-

len. Voor intern gebruik zal er 

naast de Nieuwsbrief ook een 

Nieuwsbulletin worden uitgege-

ven. 

 

 

 

Plattelandshoés 
Postadres: 

Raadhuisstraat 192 

5981 BJ  Panningen 

(Toekomstig) Bezoekadres: 

Koninginnelaan 4 

5981 XZ  Panningen 

 Telefoon: 077-3073638 of 06-21712229 

E-mailadres: info@plattelandshoes.nl 

Website: www.plattelandshoes.nl 

 

Vrienden van het Plattelandshoés 

KVK 62866583 

IBAN NL46RABO0302697136 

Plattelandshoés 

KVK 62866044 

RSIN 85498990 

IBAN NL63RABO0302696733 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_staat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schenking_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inkomstenbelasting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vennootschapsbelasting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vennootschapsbelasting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schenkbelasting_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfbelasting

