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JAARVERSLAG 2016 
PLATTELANDSHOÉS   

 
Dit is het tweede jaarverslag van de stichting Plattelandshoés. We doen hierin 
verslag van de voorbereidingsfase om te komen tot een hospice/verblijfhuis voor 

de inwoners van de gemeenten Peel en Maas en Leudal. In het verslag komen o.a. 
aan bod: Doel en visie van de stichting, de aankoop van de voormalige basisschool 

Panningen-Noord, de verbouw en renovatie van het pand, de financiering, de acti-
viteiten van de stichting in deze voorbereidingsfase. Tevens  beschrijven we in dit 

verslag de te verwachten ontwikkelingen 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 2017 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 2016 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 

DOEL EN VISIE 

De Stichting Plattelandshoés heeft tot 
doel voor de inwoners van de gemeentes 

Peel en Maas en Leudal, ook voor inwo-
ners met een lichte beperking en/of 

psychische problematiek, een ‘hoés’ te 
realiseren waarin PRO-Zorg wordt aange-

boden. 

PRO-Zorg staat voor: Palliatieve, Respijt- 
en Overbruggingszorg, wij zijn daarom 

niet uitsluitend een hospice, maar een 
hospice/verblijfhuis. 

Het unieke van het Plattelandshoés:  

appartementen in plaats van kamers. 

Het unieke van het Plattelandshoés is 
dat de mantelzorgers en/of familie dag 

en nacht bij de gast in het Plattelands-
hoés. 
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hoés kunnen verblijven en zó op een eigen, vertrouwde manier aandacht en zorg kun-

nen verlenen bij het afscheidsproces (palliatieve zorg) of het tijdelijk verblijf in het 
Plattelandshoés (respijt- en overbruggingszorg). Hierbij worden zij ondersteund, ontlast 

en ontzorgd door professionals en vrijwilligers van het Plattelandshoés. 

In het Plattelandshoés komen negen appartementen. Ieder appartement krijgt twee 

slaapkamers, twee badkamers en een woonkamer met een keukenblok. De inrichting 

van de kamers zal een thuisgevoel uitstralen.  

De centrale binnenpatio, met een lichtstraat die je het gevoel geeft dat je onder de 

blote hemel staat, wordt de centrale ontmoetingsruimte in het Plattelandshoés waar 
gasten, familieleden, vrijwilligers, professionals en bezoekers elkaar ontmoeten. 

In de nabije toekomst wordt er ook een stilte- en afscheidsruimte gerealiseerd met 

mortuarium. Familieleden, vrienden, vrijwilligers en professionals kunnen dan in het 
Plattelandshoés afscheid nemen van hun dierbare die in het Plattelandshoés overlijdt. 

Rond het Plattelandshoés is 

een tuin gepland die uit drie 
secties bestaat. Het entree-

plein, dat toegang geeft tot 
het hospice/verblijfhuis met 

parkeergelegenheid. Een tuin 
rond de afscheidsruimte die 

rust, stilte en geborgenheid 

biedt. En tot slot een bele-
vingstuin rond de appartemen-

ten van de gasten met zithoe-
ken en wandelpaden, zodat de 

gasten kunnen genieten van de 
natuur. 
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PRO–ZORG  
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 vroegtij-
dige signalering en zorgvuldige 
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 ge-
ven 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 daar-
om is mantelzorg het fundament 
onder ons zorgstelsel. 

 

OVERBRUGGINGSZORG 

De Zorgplanner geeft de volgen-
de 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 wor-
den. 

Frans  
Joosten, 

Voorzitter, 
financiën 
en bouw 

Het bestuur van de stichting vergadert in 2016 veertien keer.  

De voornaamste agendapunten die aan de orde komen zijn: 

 Financiering aankoop en verbouw van het pand Koninginnelaan 4 te Panningen; 

 Verbouw–, renovatie– en inrichting van het aangekochte pand; 

 Vrijwilligersbeleid; 



FINANCIERING EN AANKOOP PAND 
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 Samenwerkingsverbanden; 

 Fondsenwerving, obligatielening en tuinontwerp 

 PR en Marketing;  

 Financiën. 

Op 5 juli 2016 gaat de gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas akkoord met het 

verstrekken van een lening van 223.000, - euro om de aankoop van het pand Koningin-
nelaan 4 te Panningen, voorheen basisschool Panningen-Noord, te kunnen financieren. 

Het pand wordt op 4 oktober 2016 officieel aangekocht, als de ‘Akte van recht van 
erfpacht en op-

stalrecht en vesti-
ging van hypo-

theek’ bij notaris-
kantoor Mobers & 

Dings passeert. De 
grond waarop het 

pand staat wordt 
in erfpacht geno-

men. 

Op 4 november 
2016 passeert bij 

hetzelfde notaris-
kantoor de ’Akte 

van Hypotheek’ 
voor een lening 

van 725.000, - 

euro bij de Rabobank Peel Maas en Leudal. 

Het stichtingsbestuur is eind 2016 nog in onderhandeling met de provincie Limburg 

voor een lening van 300.000,- euro om de financiering van de eerste bouwfase rond te 

VERBOUW, RENOVATIE EN INRICHTING 

Tijdens de eerste helft van 2016 vindt frequent overleg plaats 

tussen het bestuur en  Janssen Wuts architecten uit Baarlo. 
Janssen Bouwen | Ontwikkelen uit Panningen wordt aangetrok-

ken als hoofdaannemer. R & R Systems (De Energieverdieners) 
uit Gemert gaat de duurzame energievoorzieningen verzorgen, 

Alcomel uit België (Hygiënische oplossingen) maakt de badka-
mers, Martens Beringe verzorgt de installatietechniek en Regio 

Service uit Panningen regelt de elektra. Daarnaast worden een 
aantal bedrijven aangezocht die specifieke voorzieningen, 

zoals een zorgoproepsysteem, gaan aanleggen.  

Op 21juli 2016 worden de bouwhekken om het pand geplaatst en op 15 augustus 2016 
starten de sloop– en stripwerkzaamheden door  het eigen bouwteam van zo’n 10 tot 

12 vrijwilligers. Dit team 
zal tot 1 maart 2017 

dagelijks allerlei werk-
zaamheden verrichten 

binnen het Plattelands-
hoés. Totaal zal het 

team zo’ n kleine 5000 
manuren investeren in 

de verbouw en renova-

tie. Het bestuur is deze 
‘bouwvrijwilligers’ dan 

ook zeer dankbaar dat 
zij  zoveel vrije tijd in 

het Plattelandshoés 
hebben geïnvesteerd. 

BOUWIMPRESSIES 



Bij de inrichting van de appartementen zijn 

een aantal innovatieve technieken toegepast. 
De Belgische firma Alcomel heeft de badka-

mers speciaal ontwikkeld en op maat gemaakt 
voor het Plattelandshoés. De sanitaire cellen 

bestaan uit een volledig zelfdragende con-
structie (volkernsandwichwand). De totale 

dikte van de wanden meet slechts 5 centime-
ter. Deze totaaloplossing – met een uit één 

stuk hygiënische en waterdichte vloer - staat 
garant voor een optimale hygiëne, minimaal onderhoud en een lange levensduur. Alle lei-

dingen, sanitair, elektriciteit en bad– en slaapkameraccessoires zijn ingebouwd. De cellen 
bieden door hun plaats besparend design maximale bewegingsvrijheid voor mensen met 

fysieke beperkingen of rolstoelgebruikers. Zo ontwikkelde Alcomel voor het Plattelandshoés 
cellen met een wand die zich volledig kan openen. 

Door De Heer Medicom is in het Plattelands-

hoés een zorgcommunicatiesysteem aange-
legd. Dit systeem stelt het hospice/

verblijfhuis in staat zowel de dag- als de 
nachtzorg efficiënter en effectiever te laten 

verlopen. Persoonsbeveiliging-, dwaaldetec-

tie-, toegangscontrole-, brandmeld-, telefo-
nie- en video-observatiesystemen kunnen 

gekoppeld worden met het zorgcommunica-
tiesysteem.  

R & R Systems, de energieverdieners uit Ge-
mert, hebben het Plattelandshoés voorzien van een duurzaam energiesysteem. Zo zijn er 

tien putten geslagen waaruit op ruim 110 meter diepte het 

‘warme’ grondwater wordt opgepompt naar warmtepompen, 
die het water op de juiste temperatuur brengen en rond-

pompen door het systeem van de vloerverwarming/-koeling. 
In de winter zorgt het systeem voor verwarming van het 

gehele gebouw en in de zomer voor koeling van alle ruim-
ten, waarbij het mogelijk is dat ieder appartement zijn 

eigen temperatuur kan instellen. 

De warmtepompen krijgen hun energie van de 100 zonnepa-
nelen op het dak, die tevens zorgen voor de levering van 

een groot gedeelte van de elektriciteit. Ook is ruim de helft 
van de zonnepanelen voorzien van zonnecollectoren die 

weer zorgen voor de warm watervoorziening. Door deze 
grote investering hoopt het Plattelandshoés in de toekomst 

aanzienlijk te besparen op de energiekosten. 

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID 
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BOUWIMPRESSIES 

In het najaar van 2016, na de 

sloopwerkzaamheden, wordt 
er door hoofd– en onderaan-

nemers begonnen met de ver-
bouw van de basisschool tot 

hospice/verblijfhuis. De basis-
structuur van het gebouw 

blijft behouden en ook de 
architectonische uitgangspun-

ten. Uiteraard worden een 
aantal voorzieningen aange-

bracht die noodzakelijk zijn in 
een hospice/verblijfhuis. Zo 

wordt er een lift aangebracht, 
de deuropeningen verbreed, 

een afscheiding gemaakt tussen het trappenhuis en de ontmoetingsruimte, de sanitaire voor-

zieningen vernieuwd en een keuken geplaatst. Ook komt er een nieuwe infrastructuur, o.a. 
nieuwe elektrische bedrading, wifi, tv-aansluitingen, enz. 

De oorspronkelijke doelstelling om op 1 januari 2017 de deuren te openen voor de eerste 
gasten wordt niet gehaald, mede door een bouwstop i.v.m. vermeende aanwezigheid van 

asbest, maar de verbouw is dan wel zover gevorderd dat in 2017 gestart kan worden met de 

afwerking van de diverse ruimten in fase 1, het hoofdgebouw. 



VRIJWILLIGERSBELEID 

  

 

VRIJWILLIGERS 
In januari 2016 wordt de eerste oriëntatieavond voor vrijwilligers georganiseerd 

door de Werkgroep Zorg en Vrijwilligers. In totaal zo’n 50 vrijwilligers zijn aanwe-
zig. Doel en missie van het Plattelandshoés komen aan bod, maar vooral de behoef-

te aan een groot aantal vrijwilligers die zich op allerlei terreinen straks willen inzet-
ten.  

In de eerste helft van 2016 wordt door het bestuur en de werkgroep gewerkt aan het 

verder uitwerken van het ‘Vrijwilligersbeleid’. Er wordt een informatie– en scho-
lingsmap samengesteld, waarin worden opgeno-

men: 

 Visie en missie van het Plattelandshoés; 

 Functieomschrijving van de vrijwilligers; 

 Gedragsregels voor vrijwilligers en professio-
   nals; 

 Klachtenprocedure/vertrouwenspersoon; 

 Meldprotocol Plattelandshoés; 

 Vrijwilligersovereenkomst; 

 Attentiebeleid; 

 Basiscursus PRO-Zorg. 

Vanaf september 2016 voert het bestuur van de 

stichting met alle aangemelde vrijwilligers inta-
kegesprekken. Doel van de gesprekken is een 

eerste kennismaking, het inventariseren van kwaliteiten, het uitspreken van verach-
tingen en wensen, afspraken maken over de inzet qua tijd en taken. Eind 2016 zij-

ner met zo’n 110 vrijwilligers gesprekken gevoerd. 

In oktober 2016 start de eerste Basiscursus PRO-Zorg waaraan zo’n 30 vrijwilligers 
deelnemen. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan: Kennismaking, PRO-

Zorg, communicatie, basiszorg, tiltechnieken, medische aspecten, pijnbestrijding, 
enz. De cursus wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat tijdens een 

gezellige avond. 

Vanaf augustus 2016 zijn een tiental vrijwilligers actief binnen de verbouw en reno-
vatie van het Plattelandshoés (Zie ook ‘Verbouw, renovatie en inrichting).  

In november 2016 start de kookgroep met de voorbereidingen. Er worden protocol-
len opgesteld m.b.t. menusamenstelling, werkwijze van de kookgroep, hygiënevoor-

schriften, voorraadbeheer en inkoop. Verder worden er wensen geformuleerd voor 

wat betreft de inrichting van de keuken en een inventarislijst samengesteld. 

In december start ook de Administratiegroep. Zij buigen zich over de inrichting van 

de administratie, de aanschaf van hard– en software, bezetting en taken van de 
receptie. Tevens treffen zij voorbereidingen voor de inrichting van de gasten– en 

vrijwilligersadministratie, de uitgave van de interne Nieuwsbrief, het roosteren van 

de vrijwilligers voor de ’directe zorg’,  de financiële administratie, sleutelplan, enz.  
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VRIJWILLIGERS RESTAUREREN MUURSCHILDERING 

In november/december restaureren een groep amateurschilders o.l.v. Mat van der Heij-

den de zwaar beschadigde muurschildering in de hal van de school. Via Jacqueline Jans-
sen, onze kleurenadviseur m.b.t. de inrichting, kwam het bestuur in contact met de 

groep amateurschilders. Zij restaureren de muurschildering van L. Ramaekers uit 1956. 
De gemeente Peel en Maas vergoedt de materialenkosten. Een geweldig initiatief tot 

behoud van een stukje Heldens (Peel en Maas) erfgoed. 



SAMENWERKING 

 

 
 
 

SAMENWERKINGSVERBANDEN 
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Aanvankelijk zoekt het bestuur naar mogelijkheden om met  De Zorggroep tot een samenwer-

kingsverband te komen in het kader van de zorgverlening in het toekomstige hospice/verblijfhuis. 
Wanneer er in mei knopen moeten worden doorgehakt, haakt De Zorggroep af en treedt het be-

stuur in overleg met Proteion. 

 

 

Al snel levert het overleg tussen de beide bestu-

ren een intentieverklaring op en een werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers vanuit beide 

besturen. In september  wordt overeenstemming 
bereikt over een  ‘Beleidsplan samenwerking 

Plattelandshoés—Proteion’ en op 14 december 
wordt de officiële samenwerkingsovereenkomst 

in het Plattelandshoés ondertekend. 

In november start  Proteion de sollicitatieproce-
dure om te komen tot  de benoeming van een 

coördinator en een team van verpleegkundigen 
en verzorgenden, dit alles in overleg en samenwerking met het bestuur van de stichting. In de-

cember wordt Loes Sijben benoemd als eerste coördinator van het Plattelandshoés en met haar 
acht verpleegkundigen en 3 verzorgenden IG. De werkzaamheden voor de professionals zullen 

starten op 01-02-2017. 

 

 

In september wordt de Stichting Plattelandshoés officieel lid van VPTZ Nederland, een overkoe-
pelende organisatie waarbij de meeste hospice in Nederland die werken met vrijwilligers zijn 

aangesloten. VPTZ behartigt de belangen van de aangesloten hospices en heeft een groot aanbod 
aan trainingen en cursussen op het gebied van palliatieve zorg. 

 

  

 

In december overlegt het bestuur met de huisartsen uit Peel en Maas en Leudal over de 

hulpverlening door de huisartsen in het Plattelandshoés. In een constructief gesprek bereikt men 
overeenstemming over een aantal zaken. Zo zullen de gasten uit Peel en Maas gebruik kunnen 

maken van de diensten van hun eigen huisarts. Voor de huisartsen uit Leudal ligt daar een 
bureaucratisch probleem dat in overleg met de huisartsen van het Pantaleon in Panningen zal 

worden opgelost. 

Met de BENU Apotheek in Panningen is overeenstemming bereikt over het centraal aanleveren 
van medicijnen voor de gasten. 

 

 

In 2017 treedt het bestuur in overleg met: 

De Stichting Leven rond de dood, 
Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg, 

om te onderzoeken hoe en op welke wijze er samengewerkt kan worden met deze organisaties.  

PROTEION 

VPTZ 

HUISARTSEN EN APOTHEEK 

TOEKOMSTIGE SAMENWERKINGSPARTNERS 
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In 2016 zijn er door het stichtingsbestuur een 15-tal fondsen aangeschreven om het 

Plattelandshoés financieel te ondersteunen. Van tien fondsen ontving het bestuur een 
positieve reactie, terwijl van vijf fondsen een afwijzing werd ontvangen. Totaal lever-

de dat een bedrag op van 123.500 euro. 

In2017 zal de fondsenwerving worden voortgezet met als doel de 2e fase van de ver-

bouw te kunnen realiseren en de tuin rond het hospice/verblijfhuis te kunnen aanleg-

gen.  

Aangezien de meeste fondsen als eis stellen dat de stichting zelf ook een gedeelte zelf 

inbrengt, zal in 2017 ook gezocht worden naar particuliere investeerder.  

 

  

 

In november is gestart met het uitgeven van een obligatielening. De gelden die de 

Stichting onder de inwoners, verenigingen, bedrijven, sponsoren en allen die het Plat-
telandshoés een warm hart toedragen wil genereren, gaat het bestuur gebruiken om 

rond het Plattelandshoés een belevingstuin aan te leggen. Door vier studenten van de 
Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp 

is onder auspiciën van Ves Reynders van 
de Kiwanisclub Peel en Maas een ontwerp 

gemaakt. 

Er worden obligaties uitgegeven van 250 
euro. Ieder jaar ontvangt de obligatie-

houder 2% rente en na tien jaar begint 
de stichting gedurende vijf jaar met het 

uitloten van ieder jaar een vijfde deel 
van alle obligaties.   

 

 

 

De tuin valt straks in 

grofweg drie secties in 
te delen: Het entree-

plein, een tuin rond de 
afscheidsruimte en een 

belevingstuin. Binnen 
het entreeplein zijn 

straks gesitueerd: Een 
groene toegangspoort 

naar het terrein van het 
hospice/verblijfhuis, de 

hoofdingang, een weg 
naar de afscheidsruim-

te, fietsenstalling en 

parkeerplaatsen. Dit 
alle aangekleed met 

borders, zithoeken, struiken en planten. 

In het tuingedeelte rond de afscheidsruimte, waarbij de nu beeldbepalende bomen 

gehandhaafd blijven, komt een waterpartij, zithoeken. Zij biedt straks stilte, rust en 

geborgenheid. 

Rond de appartementen van de gasten komt straks een belevingstuin. Gasten, familie-

leden en mantelzorgers moeten in de tuin wat kunnen doen, zij moeten er kunnen 
bewegen en genieten en hij moet goed toegankelijk en eenvoudig te onderhouden zijn. 

FONDSEN 

OBLIGATIELENING  

TUINONTWERP  
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Eind 2015 werd met de actieweek ‘Ut P&M-Hoés voor het Plattelandshoés’ een pr-campagne ge-

start die het Plattelandshoés op de kaart moest zetten in Peel en Maas en Leudal. Tijdens die 
actieweek waren vertegenwoordigers uit het bestuur, vrijwilligers, sponsoren, mensen uit de 

zorg, enz. diverse malen te zien en te horen tijdens de radio– en tv-uitzendingen van Omroep 
P&M, 3ML, Regio Leudal TV en L1. 

In 2016 heeft het bestuur de  contacten met de media verder uitgebouwd. Ook met de regionale 

krant en weekbladen wordt intensief 
samengewerkt.  Dit heeft in 2016 

geleid tot: 

- Iedere maand een item tijdens het 

nieuws op P&M TV; 

- Het laatste half jaar van 2016 waren 
om de 14 dagen vertegenwoordigers 

van het Plattelands      hoés te gast 
in het  programma  ‘P&M Nieuws‘ op 

woensdagavond; 
- Het programma ‘Effe Pauze’ van P & 

M verzorgde een uitzending over de 
restauratie van de muurschildering; 

‘Hallo Peel en Maas’ en ’1Peel en 
Maas’;  

- Er verschenen 23 artikelen over het Plattelandshoés in de regionale weekbladen; 
- 4 artikelen in De Limburger; 

- Verder leverde het Plattelandshoés diverse artikelen aan voor  periodieke uitgaven als:  HALLO  
maandmagazine Leudal,  krant Ondernemersprijs Peel en Maas, Thuis in Panningen, Fijn Maga-

zine. 
 

 

 

 

De PR-campagne en het PR-beleid van de stich-
ting leidt tot een breed draagvlak binnen de 

bevolking van Peel en Maas en Leudal. Diverse 
activiteiten van verenigingen, culinaire bene-

fietavonden, fundraising activiteit van de Lions-
club Peel en Maas en vele andere blijken van 

belangstelling, sterken het bestuur van de 
stichting Plattelandshoés in hun idee van de 

noodzaak van een hospice/verblijfhuis in de 
directe omgeving.  

Ook zorgen deze activiteiten voor financiële 

ondersteuning van het initiatief. In totaal bren-
gen de inwoners, sponsoren, verenigingen, 

donateurs, vrienden van Plattelandshoés uit 
Peel en Maas en Leudal in 2016 (inclusief de 

acties rond ’Ut P&M-Hoés’ in 2015) zo’n  
175.000, -  euro bij elkaar, een geweldige 

waardering voor de inzet van de vele vrijwil-

ligers van het hospice/verblijfhuis.  

Kortom, eind 2016 is het Plattelandshoés een 

begrip geworden in de regio. 

 

LOKALE STEUNBETUIGINGEN 



COMMUNICATIEMEDIA 
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Ook intern is er in 2016 hard gewerkt om media te ontwikkelen om bekendheid te 

geven aan het Plattelandshoés.  

  

  

 

In 2016 werden er zes digitale Nieuwsbrieven uitgegeven. Via deze nieuwsbrieven 
informeert het stichtingsbestuur vrijwilligers, professionals, sponsoren, donateurs, 

Vrienden van Plattelandshoés, lokale, regionale en landelijke relaties over de actuele 
ontwikkelingen binnen het Plattelandshoés.  

Het bestuur heeft het voornemen om vanaf 2017 ook een interne Nieuwsbrief uit te 

geven, waarin gasten, vrijwilligers en personeel elkaar informeren over interessante 
zaken die spelen binnen het hospice/verblijfhuis. 

 

 

Naast de Nieuwsbrieven gebruikt de stichting ook haar website en facebook om snel 

informatie over het Plattelandshoés te kunnen verspreiden. Het bestuur van de stich-
ting is verheugd over de duizenden mensen die via deze social media de activiteiten 

van het Plattelandshoés volgen, delen en daarop reageren. 

In 2017 zal de website worden heringericht. Informatie over aanmelden, intake, prak-
tische informatie, financiële zaken zullen een plaats krijgen op de website, terwijl het 

aantal nieuwsfeiten zal verminderen. 

 

 

Om gerichte informatie te kunnen verstrekken aan 
specifieke doelgroepen heeft de stichting een vijf-

tal folders ontwikkeld en uitgegeven: 
- Algemene informatie PRO-Zorg; 

- Vrienden van Plattelandshoés; 
- Sponsor van Plattelandshoés; 

- Obligatielening Plattelandshoés; 
- Koken in het Plattelandshoés. 

 
 

 
 

 
 

In 2016 heeft het bestuur presentaties verzorgd tijdens informatiemiddagen en –

avonden voor: 
- Buurtbewoners; 

- Vrijwilligers; 
- KBO-afdelingen in Leudal en Peel en Maas; 

- Vrouwenverengingen; 
- Huisartsen; 

- De beurs ‘Alles rondom afscheid’; 
- Belangstellenden  tuinontwerp. 

 
 

 
 

 
Het bestuur van de stichting heeft 

voor 2017 de volgende ontwikkelin-

gen in gang gezet: 
- Herinrichten van de website; 

- Restylen van de huisstijl van het 
Plattelandshoés door Sint-

Lucas@Work; 
- Promotiefilm  over het Plat-

telandshoés in samenwerking met 
Omroep P&M. 

MEDIA 

NIEUWSBRIEVEN  

WEBSITE / FACEBOOK 

FOLDERS 

INFORMATIEMIDDAGEN EN –
AVONDEN 

ONTWIKKELINGEN VOOR 2017 



FINANCIËN 
 

 

JAARREKENING 2016 
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In dit jaarverslag zijn tevens opgenomen ontvangsten en uitgaven van het jaar 2015 omdat wij 

deze verantwoord hebben in het jaar 2016 doordat de administratie in jaar 2016 is geopend en 
alle ontvangsten/uitgaven uit 2015 in januari 2016 zijn verantwoord. 

 

Alle bedragen zijn afgerond op gehele euro’s 

Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale 

waarde. 

Toelichting op de Activa: 

 Gebouw betreft de aankoopkosten van het pand Koninginnelaan 4 te Panningen voor een 

bedrag van € 223.000, alsmede termijnbedragen van de nog lopende verbouwing. 

 Het bedrag ad. € 355.101 voor installaties betreft termijnbedragen van  de nog lopende 

aanleg van de installaties. 

 Aan inventarissen is per 31 december 2016 een bedrag uitgegeven van € 56.949 zijnde reeds 

aangeschafte inventarisgoederen. 

 De aanloopkosten betreft o.a. de CAR-verzekering, overdrachtskosten, kosten geldleningen, 

omgevingsvergunning en diverse uitgaven om de realisatie van het Plattelandshoes mogelijk 
te maken. 

 In het bedrag aan diverse investeringen zijn o.a. opgenomen de kosten van de architect, 

kosten asbestverwijdering, huur gereedschappen, afvoer containers etc. 

 In het verslagjaar 2017 zullen verbouwing, installaties en investeringen geheel zijn afge-

rond, in ons verslag over 2017 zullen wij dan ook een gespecificeerd overzicht geven. 

 

 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016                  STICHTING PLATTELANDSHOÉS  

ACTIVA   

Gebouw 

Installaties 

Inventarissen 

Aanloopkosten 

Diverse investeringen 

Bank 

Bouwrekening 

Te verrekenen BTW 

Te verrekenen kosten 

TOTAAL 
 

  

     689.267  

355.101 

 56.949 

20.919 

29.257 

19.295 

102.523 

168.168 

1.645 

1.452.124 
 

 

PASSIVA 

Lening Rabobank 

Lening gemeente Peel 
en Maas 

Lening gemeente Peel 
en Maas 

Obligaties 

Crediteuren 

Eigen vermogen 

 

 

 

TOTAAL 

 
 

 
 

725.000 

223.000 

 
25.000 

5.750 

340.366 

133.008 

 

 

 

1.452.124 
 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016                  STICHTING VRIENDEN PLATTELANDSHOÉS  

ACTIVA   

Bank 

TOTAAL 
 

    

15.024 

15.024 
 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

TOTAAL 
 

 

15.024 
 

 15.024 
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 Het Banksaldo ad. € 19.295 en het saldo van de bouwrekening ad. € 102.523  zijn 

conform het dagafschrift per 31.12.2016 

 De te verrekenen BTW betreft de BTW over het 4e kwartaal 2016. 

 De te verrekenen de kosten van de scholing van de vrijwilligsters die verrekend 

gaat worden met een ons toegekende subsidie, die we in 2017 zullen ontvangen. 

Toelichting op de Passiva: 

 Ter financiering van een gedeelte van de verbouwings- en installatiekosten is bij 

de Rabobank een lening afgesloten met een looptijd van 20 jaar tegen een rente 
van 2,9 % 

 Ter financiering van de aankoopkosten van het gebouw ad. €  223.000  is bij de 

Gemeente Peel en Maas een lening afgesloten voor hetzelfde bedrag tegen een 
rente van 2 % en een looptijd van 20 jaar. 

 Als aanvullende financiering heeft de Gemeente Peel en Maas nog en lening ter 

beschikking gesteld van € 25.000 met een looptijd van 20 jaar tegen 2% rente 

 Voor de financiering van het tuinplan, is er een obligatielening uitgeschreven met 

obligaties ter waarde van € 250 per stuk met een rente van 2 %. Per 31 december 

2016 was hierop een bedrag van € 5.750  ontvangen. 

 Per 31 december 2016 was het totaal bedrag aan crediteuren € 340.366 het be-

treft voornamelijk aannemers en onderaannemers voor de bouw en verbouwing 
alsmede de installaties en inrichting hiervan. 

 Het Eigen vermogen ad. € 133.008 is opgebouwd uit giften en donaties. Via de 

Stichting Vrienden Plattelandshoés werd een bedrag van € 101.650, - ontvangen, 

hiervan was € 90.000 afkomstig van de Stichting  Steunfonds Welzijn Peel en Maas 

en € 20.000 van de Stichting VSBFonds  Het resterende gedeelte ad. € 11.358  is 

afkomstig van een groot aantal kleinere giften en donaties. Dit Eigen Vermogen 
was noodzakelijk om de financiering van Bouw en verbouw mogelijk te maken. 

Staat van Baten en Lasten: 

Stichting Plattelandshoes: 

Baten           Lasten 

Giften en Donaties:   133.008 

De giften en Donaties zijn voor een bedrag € 101.650 ontvangen via de Stichting Vrien-

den van het Plattelandshoes, voor € 20.000 van de Stichting VSB Fons en voor € 11.358 

van overige giften en donaties. 

Stichting Vrienden van het Plattelandshoes 

Baten           Lasten 

Donaties en Giften  104.069     Schenkingen    101.650 

            Overige Kosten              1.141 

            Overschot              1.278 

        ------------                ----------- 

          104..069             104.069 

                =======                               ======= 

Toelichting op de Baten: 

De Donaties en Giften hebben betrekking op een gift van de Stichting Steunfonds Wel-

zijn Peel en Maas ad € 80.000, De Lions Peel en Maas ad. € 10.000 en overige voor een 

bedrag van € 14.069. 

Toelichting op de Lasten: 

De Schenkingen ad. € 101.650 zijn in zijn  geheel overgemaakt aan de Stichting  Plat-

telandshoés. 

De Overige kosten betreffen de notariële kosten van het op naam zetten van een erfe-

nis op de Stichting Vrienden van het Plattelandshoes alsmede bankkosten. 

 

FINANCIËN 



BEGROTING 2017 
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Toelichting op de Begroting 2017 

 In 2017 ontvangt de stichting nog geen subsidie van VWS voor overhead-, coördina-

tie– en beperkte huisvestingskosten. 

 Voor 2018 is nog niet bekend of de stichting dan een subsidie van VWS ontvangt. 

De stichting valt binnen de overgangsregeling van VWS, maar deze overgangsrege-
ling is nog niet nader uitgewerkt door het ministerie. De stichting hoopt in 2018 op 

een bijdrage van 50%. 

 De stichting heeft bij het Kansfonds een donatie gevraagd  voor een gedeeltelijke 

dekking van het exploitatietekort over 2017. 

 Het resterende tekort kan gedekt worden door: 

 - Bezuiniging op de uitgaven; 
 - Verhoging van de eigen bijdrage van de gasten; 

 - Eventuele donatie van Vrienden van Plattelandshoés 

 De gemeente Peel en Maas heeft voor 2017 een bijdrage van € 21.455 toegezegd 

in de schoonmaakkosten (huishoudelijke hulp WMO) van de appartementen. De 
stichting is hierover met de gemeente Leudal ook nog in onderhandeling. 

 De begrotingscijfers voor 2021 laten een positief toekomstbeeld zien.  

 

ER DOEMT LICHT IN DE DUISTERNIS 
  

2017 


