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JAARVERSLAG 2017 
PLATTELANDSHOÉS   

 

Dit is het derde jaarverslag van de stichting Plattelandshoés. Na een voorbereidingsfa-

se van ruim twee jaar hield het stichtingsbestuur op zaterdag 4 maart 2017 een Open 

Hoés. Ruim 2000 belangstellenden uit Noord-Limburg brachten op die dag een bezoek 

aan het hospice/verblijfhuis. Op maandag 6 maart werd de eerste gast ontvangen.  

Naast aandacht voor de ingebruikname van het hospice/verblijfhuis komen in dit ver-

slag o.a. aan bod: Doel en visie van de stichting, de afronding van de 1e fase van de 

verbouw en renovatie van het pand, de activiteiten van de stichting in dit eerste operati-

onele jaar, statistieken, enz. Tevens  beschrijven we in dit verslag de te verwachten 

ontwikkelingen in 2018. 

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

hoés en van de stichting ‘Vrienden van het Plattelandshoés’, inclusief de begroting voor 

het jaar 2018 van de stichting Plattelandshoés.  

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

teurs, gemeentelijke en provinciale overheden, ondersteunende organisaties, samen-

werkingspartners en verder alle belangstellenden uit de gemeenten Peel en Maas en 

Leudal, te informeren over het beleid dat zij in 2017 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 
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VISIE EN MISSIE 

Visie 
Vroeger was thuis sterven heel ge-

woon. Het stervensproces was onlos-

makelijk met het leven verbonden. Het 

Plattelandshoés sluit hierbij bijna naad-

loos aan, het samen met dierbaren 

naar het einde van het leven toegroei-

en, zoals dat thuis ook mogelijk is. 

De huidige mens is mondig, maakt zijn 

eigen keuzes, geeft een eigen invulling aan het leven, maar dient ook zelf te kunnen beslis-

sen waar en hoé te sterven. 

Het Plattelandshoés biedt een plek, een bijna-thuis gevoel, aan mensen in de terminale of 

andere fase van het leven, wanneer zij deze periode niet thuis kunnen of willen doorbren-

gen. In het Plattelandshoés is erkenning, aanvaarding en respect voor verschillen tussen 

mensen een voorwaarde voor goede zorgverlening. De zorg zal beantwoorden aan de per-

soonlijke behoefte van de (ernstig) zieke mens en er is aandacht voor psychosociale en 

levensbeschouwelijke hulp. 

Missie 
Het Plattelandshoés ziet het als haar opdracht te voorzien in een huis, waarin mensen in de 

terminale fase van hun leven zich vertrouwd en veilig kunnen voelen, zodat ze zich op hun 

eigen wijze kunnen voorbereiden op het naderende einde van het leven, de dood. 

Verder is het Plattelandshoés een huis waar voor gasten die zijn aangewezen op overbrug-

gings- of respijtzorg, veiligheid en geborgenheid centraal staan. 

De nadruk ligt op kwaliteit van leven in een huiselijke omgeving. Het uitgangspunt is respect 

voor eigenheid, autonomie en privacy van de gasten in een veilige en rustige omgeving. 

Doelgroepen Plattelandshoés 

 Iedereen met een passende indicatie, ongeacht levensovertuiging en financiële draag-

kracht; 

 Iedereen met een acute zorgvraag binnen het kader van palliatieve, overbruggings- of 

respijtzorg. Ook mensen met een verstandelijke of psychische beperking, mits pas-

send binnen het kleinschalige en open karakter van het Plattelandshoés. 

 Mensen met een tijdelijke zorgvraag binnen het kader van respijtzorg om de mantel-
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PRO–ZORG  
PLATTELANDSHOÉS 

PALLIATIEVE ZORG 

Palliatieve zorg voor gasten in de 
terminale fase van hun leven, dat 

wil zeggen met een levensver-
wachting van ongeveer drie maan-
den. Het doel is om zo lang moge-
lijk een leven met goede kwaliteit 
mogelijk te maken. De betrokkene 
zelf bepaalt wat 'goede kwaliteit 
van leven' is. Het is de wens van 

veel mensen thuis te kunnen ster-
ven, te midden van de mensen die 

hen lief zijn en de omgeving die 
hen vertrouwd is. Om tal van rede-

nen is het niet altijd mogelijk die 
wens in vervulling te laten gaan, 
maar ook kan men bewust een 

keus maken om thuis niet te willen 
sterven. Het Plattelandshoés is 
dan een waardevol alternatief.  

RESPIJTZORG 

Respijtzorg is een tijdelijke en volledi-
ge overname van zorg met als doel 
de mantelzorger een adempauze te 

geven. Mantelzorgers kunnen de zorg 
langer volhouden als zij af en toe de 

zorg uit handen kunnen geven en zelf 
nieuwe energie kunnen opdoen. Het 
Plattelandshoés neemt dan tijdelijk 

de zorg over.  

OVERBRUGGINGSZORG 

Overbruggingszorg aan mensen 
die tijdelijk aangewezen op 24/7-
zorg. dat kunnen mensen zijn die 

in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, 
of mensen die tijdelijk door ziekte 

of ongeval aangewezen zijn op 
volledige zorg. Denk aan hulpbe-

hoevende en alleenstaande oude-
ren, waarvan de mantelzorg er 

onvoldoende of niet kan zijn. Bijna 
iedereen wil na een ziekenhuisop-

name graag spoedig naar huis. 
Soms is dat niet mogelijk. Ook kan 
het zijn dat de professionele hulp 
nog niet geleverd kan worden en 

dan kan tijdelijk verblijf in het Plat-
telandshoés een uitkomst bieden 

Frans  
Joosten, 

Voorzit-
ter, 

financiën 
en bouw 

Het bestuur van de stichting vergadert in 2017 zestien  keer.  

De voornaamste agendapunten die aan de orde komen zijn: 

 Financiering  verbouw van het Plattelandshoés; 

 Verbouw–, renovatie– en inrichting van het Plattelandshoés; 

 Open Hoés; 
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 Vrijwilligersbeleid en organisatiestructuur; 

 Samenwerkingsverbanden; 

 Tuinaanleg; 

In 2016 heeft het bestuur al een lening van 223.000, - euro afgesloten bij de gemeente Peel 

en Maas n en een hypotheek van 750.000, - euro bij de Rabobank Peel Maas en Leudal.  

Met een lening van 300.000,- euro van de provincie Limburg en twee leningen van 100.000 

euro van particulieren is de financiering van de 1e fase van het Plattelandshoés nagenoeg 

rond. 

In 2018 wordt bekeken of er voldoende financiële middelen kunnen worden aangeboord 

om de 2e fase van het Plattelandshoés te kunnen realiseren. In ieder geval worden in 2018 

een familiekamer/vergaderruimte in de 2e fase gerealiseerd , wordt het eerste gedeelte 

van het entreeplein voor het Plattelandshoés aangepakt en worden de tuinen rond de ap-

partementen aangeplant. 

Ook worden in 2018 plannen gemaakt voor de verdere invulling van de 2e fase. Op het 

verlanglijstje staan nog een negende appartement, specifiek voor respijtzorg, een opslag-

ruimte, een multifunctionele ruimte (was– en linnenkamer, technische ruimte en werkruim-

te voor de diverse werkgroepen), een afscheids– en stilteruimte  en een mortuarium. 

VERBOUW, RENOVATIE EN INRICHTING 1e FASE 
In maart 2017 wordt de verbouwing van de 1e fase van het Plattelandshoés afgesloten. 

Gasten, familieleden, bezoekers, vrijwilligers en personeel zijn enthousiast over de ac-

commodatie en ook van buiten de organisatie zelf zijn de reacties erg lovend. Het hospi-

ce/verblijfhuis met appartementen blijkt een succesformule. 

De PRO-Zorg in het Plattelandshoés wordt aangeboden in appartementen. Het unieke 

van het Plattelandshoés is dat de mantelzorgers 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 (palliatieve zorg) of het tijdelijk verblijf in 

het Plattelandshoés (respijt- en overbruggingszorg). Hierbij worden zij ondersteund, ont-

last en ontzorgd door professionals en vrijwilligers van het Plattelandshoés. 

Het appartement 

 In het Plattelandshoés zijn momenteel acht appartementen in gebruik. Ieder apparte-

ment heeft twee slaapkamers, twee badkamers en een woonkamer met een keuken-

blok. De inrichting van de kamers straalt een thuisgevoel uit. Het biedt de gasten en 

hun naasten de mogelijkheid op hun eigen manier invulling te geven aan hun verblijf in 

het Plattelandshoés. 

 De acht appartementen liggen rond een grote ontmoetingsruimte. Die biedt gasten, 

familieleden, bezoekers, vrijwilligers en professionals de mogelijkheid elkaar te ont-

moeten, deel te nemen aan het sociale leven en gezamenlijke activiteiten in ons hospi-

ce/verblijfshuis. 

 

2e FASE 

Toekomstige familiekamer/vergaderruimte 

Toekomstig negende appartement ……………. 
APPARTEMENT 



Vrijwilligersbeleid 
In 2017 groeit het aantal vrijwilligers van het Plattelandshoés tot ruim honderddertig. Alle vrijwil-
ligers krijgen: 

 Een intakegesprek met het bestuur; 
 Een vrijwilligersovereenkomst; 
 Een VOG (verklaring omtrent gedrag); 
 Een verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen; 
 Een informatiepakket. 

In december wordt via een reclamespot op omroep P&M een wervingsactie gestart om met 

name vrijwilligers te werven voor de teams directe en indirecte zorg.  

Ook wordt de vrijwilligersfunctie gastvrouw/-heer ingevoerd. 

Scholing 
In 2017 zijn er drie basiscursussen PRO-Zorg gegeven. Aan deze cursus is deelgenomen door 
de leden van het Team Directe Zorg. In totaal hebben zo’n 51 cursisten de cursus met succes 
afgesloten.  

Daarnaast is er door individuele vrijwilligers van het Plattelandshoés deelgenomen aan  trai-
nings– en informatiebijeenkomsten van VPTZ Nederland en NPZ Noord-Limburg. 

ORGANISATIESTRUCTUUR EN VRIJWILLIGERSBELEID 
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IMPRESSIES OPEN 
 

 

Op 4 maart 2017 ontvangen vrijwilligers en bestuur van het Plattelandshoés meer dan 2000 

belangstellenden. De wachttijden voor de ingang van het Plattelandshoés lopen soms op tot 

ruim een uur. Dat weerhoudt de meeste bezoekers er niet van om achter aan de rij aan te sluiten. 

De bezoekers worden in groepen van vijfentwintig door vrijwilligers en professionals rondgeleid 

in het hospice/verblijfhuis. Tijdens de rondleiding krijgen zij uitleg over PRO-zorg, de innovatieve 

badkamer, het alarmeringssysteem, de maaltijdenbereiding en kan men alle ruimten bekijken.  

In de keuken geeft de kookgroep uitleg over de verse maaltijden die dagelijks in het Plattelands-

hoés bereid gaan worden. 

In de ontmoetingsruimten hebben hoofdaannemer en enkele onderaannemers een stand inge-

richt waar informatie wordt gegeven over de toegepaste innovatieve technieken. Het bestuur van 

de stichting Plattelandshoés heeft een informatiestand ingericht met foldermateriaal over het 

Plattelandshoés.  

Tot slot kunnen de bezoekers aan het einde van de rondleiding nog genieten van een kop koffie 

met een wafel en kunnen ze gezellig napraten over hun bezoek aan het hospice/verblijfhuis.  De 

meeste gehoorde reacties: “Fantastisch, een geweldige aanwinst voor de beide gemeenten. 

Complimenten voor al die vrijwilligers die dit geweldige initiatief van het bestuur concreet vorm 

hebben gegeven.. Chapeau”. 

OPEN HOÉS 4 MAART 2017 



  

 

VRIJWILLIGERS Vrijwilligersbijeenkomsten 
Op zaterdagmiddag 1 juli 2017  vindt de eerste vrijwilligers feestmiddag plaats. Als dank 

voor de inzet voor het Plattelandshoés heeft het bestuur deze feestmiddag georgani-

seerd. Bijna alle vrijwilligers en professionals van het Plattelandshoés geven op deze 

middag acte de présence . Onder het genot van een overheerlijke barbecue en een lek-

ker glaasje bier of wijn wordt het een  gezellige middag,. Alle vrijwilligers komen op deze 

middag met elkaar in contact en wisselen hun ervaringen uit. 

Op vrijdag 22 december is er een Kerst-Inn voor vrijwilligers en professionals op het 

entreeplein voor het Plattelandshoés. De sfeer– en tuingroep hebben het entreeplein 

omgetoverd in een sfeervolle omgeving. Onder de kerstboom, bij enkele vuurkorven  

Evaluatiegesprekken 
Medio 2017 houdt het bestuur met alle teams evaluatiegesprekken. Op basis  van deze 

evaluatiegesprekken vinden verbeteringen plaats binnen diverse disciplines en kunnen 
een aantal wensen vanuit de vrijwilligers worden ingewilligd. Ook vormen de evaluatie-

gesprekken een eerste aanzet voor het aanpassen van de organisatiestructuur binnen 

het Plattelandshoés. 

Organogram 
De vrijwilligers en professionals verrichten de werkzaamheden binnen een zevental 

teams: 

 Team Verpleegkundigen en verzorgenden (TVV); 
 Team Directe Zorg (TDZ) 
 Team Indirecte Zorg (TIZ); 
 Team Koken (TKO); 
 Team Administratie (TAD); 
 Team Technische dienst en Onderhoud (TTO); 
 Team Tuin (TTU). 
Binnen enkele teams hebben zich weer een aantal sub-teams gevormd. 

Het bestuur heeft zich voor de komende vijf jaar tot doel gesteld om van een door het 

bestuur  aangestuurd organisatie te groeien naar een organisatie met zelfsturende 

teams. Het bestuur gaat een meer beleidsbepalende, visie-bewakende en faciliterende 

rol vervullen. 

Schematisch ziet die ontwikkeling er als volgt uit: 

Team professionals 
Binnen het team van professionals vinden drie mutaties plaats. Eén verpleegkundige  

kiest voor een baan buiten de verpleging, een verzorgende is overgestapt naar een an-

dere zorginstelling en een verpleegkundige is binnen Proteion overgeplaatst naar een 

andere werkplek. Het team bestaat uit een coördinator, acht verpleegkundigen, en drie 

verzorgenden . Bij een totale bezetting van acht bedden kan een beroep gedaan worden 

op  ZZP-ers. 
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SAMENWERKING 
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In 2017 wordt de samenwerking met zorgverlener Proteion voortgezet. De professionals van het Plat-

telandshoés zijn in dienst van Proteion, maar gedetacheerd bij het Plattelandshoés. Het TVV (Team 

Verpleegkundigen Verzorgenden) is op 01-02-2017 met de werkzaamheden voor het Plattelandshoés 

gestart onder leiding van coördinator Loes Sijben. De coördinator wordt daarbij ondersteund door 

Proteion. 

Het bestuur van de stichting heeft regelmatig overleg met het management van Proteion 

 

 

Het stichtingsbestuur is aangesloten bij VPTZ Nederland, een overkoepelende organisatie waarbij de 

meeste hospices in Nederland die werken met vrijwilligers zijn aangesloten. VPTZ behartigt de belan-

gen van de aangesloten hospices en heeft een groot aanbod aan trainingen en cursussen op het ge-

bied van palliatieve zorg. 

In 2017 heeft de stichting Plattelandshoés zich aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-

Limburg.  Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een be-

paalde regio met als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organise-

ren. 

 

 

In 2017 hebben er  twee oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen de besturen van de stich-

ting Leven rond de dood en het Plattelandshoés. Beide besturen onderzoeken in hoeverre er in de 

toekomst tussen beide organisaties kan worden samengewerkt. 

In 2017 heeft dat geresulteerd  in een gezamenlijk cursusaanbod voor vrijwilligers en  samen aan-

dacht geven aan de internationale dag van de palliatieve zorg  in een uitzending van P&M-Tv. 

 

 

Met de huisartsen in Peel en Maas en Leudal wordt intensief samengewerkt. In principe behouden 
de gasten hun eigen huisarts. Indien dat niet mogelijk is, nemen de artsen van het Pantaleon in 
Peel en Maas die taak over. 

Door de BENU -potheek in Panningen worden centraal de medicijnen voor de gasten aangeleverd. 

 
 

 

   

 

 

Proteion 

VPTZ 

Huisartsen en apotheek 

Team professionals 

Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg 

Stichting Leven rond de dood 

……………. 
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In 2017 wordt met de gemeente Peel en Maas een akkoord bereikt over het inzetten van 

WMO-gelden voor het Plattelandshoés. Zo wordt de huishoudelijke hulp, waar de gasten 

recht op hebben, ingezet voor de schoonmaak van het Plattelandshoés. 

Ook stelt de gemeente een bijdrage van € 65,- per dag beschikbaar voor het bieden van 

respijtzorg ter ontlasting van de mantelzorger. 

Verder gaat de gemeente de bewegwijzering naar het Plattelandshoés in de gemeente 

regelen. Er komen witte borden met de tekst ‘Plattelandshoés, Hospice/verblijfhuis’ langs 

de voornaamste toegangswegen. 

  

  

Met de gemeente Leudal is een akkoord bereikt over het beschikbaar stellen van een PGB 

voor de inwoners van die gemeente, die zijn aangewezen op respijtzorg.  

Over het beschikbaar stellen van een bijdrage in de huishoudelijke hulp/ schoonmaakkos-

ten wordt nog onderhandeld.  

 

 

De tuin valt straks in grofweg drie secties in te delen: Het entreeplein, een tuin rond de 

afscheidsruimte en een belevingstuin.  

In de lente van 2017 is het TTU ((Tram Tuin) gestart met de aanleg van de belevingstuin 

rond de appartementen van de gasten. Het TTU heeft daarbij ondersteuning gekregen van 

de Kiwanisclub Peel en Maas, die naast financiële middelen ook ‘handen’ ter beschikking 

hebben gesteld. 

Daarnaast zijn er twaalf hoveniers, stratenmakers, plantenleveranciers, kortom bedrijven 

die iets met tuinen doen in Peel en Maas en Leudal, die werkmateriaal, plantgoed en man-

kracht ter beschikking hebben gesteld.  

Gezamenlijk hebben deze drie groepen reeds een mooie tuin rond de appartementen gere-

aliseerd,  terrassen aangelegd, zithoeken gecreëerd  en een prachtige vijver aangelegd. In 

de lente van 2018 vindt verdere beplanting plaats en gaan deze drie groepen aan de slag 

met de aanleg van de eerste fase van het entreeplein. Het deel van het entreeplein dat leidt 

naar de hoofdingang wordt opnieuw beklinkerd, er komen borders met planten en er wor-

den zithoeken gemaakt, zodat gasten en bezoekers straks op het entreeplein kunnen ge-

nieten van de zomerzon. 

Na de realisatie van de 2e fase verbouw, wordt de rest van het entreeplein aangepakt en 

wordt de tuin rond de afscheidsruimte aangelegd. 

Het bestuur is uiteraard bijzonder blij dat TTU, Kiwanisclub Peel en Maas en de hoveniers 

dat weer gezamenlijk gaan aanpakken.,  

TUINAANLEG 

Gemeente Peel en Maas 

Gemeente Leudal 

SAMENWERKING 

TUINAANLEG 

……………. 
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Ook in 2017 is het Plattelandshoés ook in de diverse media weer zeer actief geweest en is er veel 

aandacht gegeven aan de interne communicatie. 

 

 

In mei 2017 zendt Omroep P & M  de promotiefilm 

’Het Plattelandshoés’ (17 minuten) uit op de lokale 

TV. De film is een product van omroep P & M in sa-

menwerking met het bestuur van het Plattelands-

hoés. Van de film staat een verkorte versie (7 minu-

ten) op de website van het Plattelandshoés. 

In de eerste drie maanden van 2017 is er in de 

nieuwsuitzendingen van Omroep P & M en tijdens de 

radio-uitzendingen veel aandacht voor de verbouw 

van het Plattelandshoés en uiteraard het Open Hoés. 

Naast omroep P & M besteden ook L1, 3ML en Regio 

Leudal TV aandacht aan de activiteiten van het Plat-

telandshoés. Zo wordt het echtpaar Vos uit Gennep 
geïnterviewd door L1, wordt door P&M aandacht besteed aan de 101e verjaardag van éen van onze 

gasten en leveren twee vertegenwoordigers van het Plattelandshoés  hun medewerking aan een tv-

uitzending in het kader van de internationale dag van de palliatieve zorg. 

 

 

 

 

 

In 2017 ziet De Samenhang het levenslicht. De Samenhang is een nieuwsbrief voor gasten, vrijwil-

ligers en personeel. Vanaf 15 maart 2017 verschijnt  De Samenhang een keer in de veertien dagen. 

Met ingang van 1 januari 2018 is dat teruggebracht naar één keer per maand. De redactie publiceert 

interviews met personen uit de diverse geledingen, is een nieuwsorgaan en besteedt aandacht aan 

actuele zaken. 

Naast De Samenhang verschijnt er ook eens per kwartaal de Nieuwsbrief, voor externe relaties als 

sponsoren, overheidsinstellingen, zorginstellingen, Vrienden van het Plattelandshoés en de vrijwil-

ligers. 

     

 

Promotiefilm ‘Het Plattelandshoés’ 

Magazine Plattelandshoés 

Burgemeester Delissen feliciteert  Dhr. Rietveld  met 
zijn 101e verjaardag 

Bij gelegenheid van het Open Hoés is er door de stichting Plattelandshoés, in samenwerking met het 

weekblad ’Hallo Peel en Maas’, een magazine over het Plattelandshoés uitgegeven dat in een oplage 

van 40.000 exemplaren huis aan huis is bezorgd in de gemeenten Peel en Maas en Leudal.  

Nieuwe huisstijl 

Het bestuur neemt in 2017 contact op met ‘Sint Lucas @Work’ in Boxtel. Zes studenten grafische 

vormgeving ontwikkelen samen met het bestuur een ‘vernieuwde’ huisstijl voor het Plattelandshoés. 

Het originele logo blijft gehandhaafd, alleen de kleuren worden in overeenstemming gebracht met 

het interieur van het gebouw.  Verder krijgt het Plattelandshoés een nieuwe lay-out voor de nieuws-

brieven, het briefpapier, de PowerPoint-presentaties en de website. 

Voor 2018 staat een restyling, zowel qua lay-out als inhoud , van de website op het programma. 

De Samenhang en Nieuwsbrief 

Informatiemiddagen en –avonden 

In 2017 heeft het bestuur informatiemiddagen en –avonden verzorgd voor: KBO-

afdelingen, vrouwenverenigingen en serviceclubs. 

Tevens zijn er rondleidingen verzorgd voordat het Plattelandshoés in gebruik wordt 

genomen.  

Voor kleine groepen personen die gerekend mogen worden tot de potentiële gasten 

van het Plattelandshoés en belangstellende zorginstellingen/hospices verzorgt het 

bestuur ook rondleidingen. 

Voor potentiële gasten heeft het bestuur een Informatiebrochure uitgegeven. 

……………. 
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GASTENINFORMATIE 

In 2017 (van 6 maart t/m 31 decem-

ber) verblijven 79 gasten in het Plat-

telandshoés. 

In de tabel en de grafiek is de verde-

ling over de drie vormen van zorg te 

zien. 

Tevens is in de tabel de bezettings-

graad van de bedden af te lezen.   

In 2017 maken 77 mantelzorgers / 

familieleden gebruik van de mogelijk-

heid om bij hun naasten te overnach-

ten. 

Tevens is aangegeven hoeveel extra 

maaltijden er voor de mantelzor-

gets / familieleden zijn klaarge-

maakt. 

In de volgende tabel en grafiek is te 

zien uit welke woonplaats en ge-

meente de gasten afkomstig zijn. 

Opvallend is het relatief groot aantal 

gasten uit de gemeente Venlo. 

……………. 

……………. 
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In dit jaarverslag is opgenomen de Balans per 31 december 2017 van zowel de Stichting Plattelands-

hoés als ook van de Stichting Vrienden van Plattelandshoés. 

 

Alle bedragen zijn afgerond op gehele euro’s 

Toelichting op de Activa: 

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

drag van € 223.000, alsmede de totale verbouwingskosten van het hoofdgebouw (fase 1) tot 

een bedrag van € 799.870. 

 Het bedrag ad. € 482.420 heeft betrekking op de kosten van verwarming, loodgieterswerk, liftin-

stallatie, wifi, zorgdomotica, elektrische installatie en brandbeveiliging. Hierbij aangetekend: Wij 

hebben gekozen voor duurzame verwarming/koeling die een extra investering met zich mee 

heeft gebracht.  

 Aan inventarissen is per 31 december 2017 een bedrag uitgegeven van € 146.973 zijnde inven-

tarisgoederen voor alle appartementen, keuken, enz. 

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

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

maken. 

 Aan onvoorziene uitgaven is een bedrag opgenomen van € 30.684 betreffende asbestverwijde-

ring, afvoercontainers, huur gereedschappen en aanschaf kleine materialen, e.d.  

 Het opgenomen bedrag ad. € 363 betreft een kleine nota, de overige kosten zijn tot nu toe voor 

rekening van enkele plaatselijke bedrijven gekomen. 

 Het Banksaldo ad. € 44.676 is conform het dagafschrift per 31-12-2017 

 We hebben een bedrag van € 54.505 aan debiteuren opgenomen, zijnde de eigen bijdrage  

BALANS PER 31 DECEMBER 2017                  STICHTING PLATTELANDSHOÉS  

ACTIVA   PASSIVA  

     

Gebouw   1.022.870  Afschrijvingen         80.375 

Installaties      482.420  Lening Rabobank       694.800 

Inventarissen      146.973  Lening 1 Gemeente Peel en 
Maas 

      223.000 

Aanloopkosten        36.345  Lening 2 Gemeente Peel en 
Maas 

        25.000 

Diversen onvoorzien        30.684  Lening Provincie Limburg       300.000 

Tuinaanleg             363  Leningen particulier       100.000 

Bank        44.676  Obligaties         19.000 

Bouwrekening                  0  Crediteuren       163.346 

Debiteuren        54.505  Eigen vermogen       212.522 

Te verrekenen BTW          2.487    

Te verrekenen kosten             909  Resultaat            4.189             

     

TOTAAL 1.822.232    1.822.232 
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van onze gasten tot een bedrag van € 6007, alsmede een vordering van Proteion van 

€ 48.498. 

 De te verrekenen BTW ad. € 2487 betreft de BTW over het 4e kwartaal 2017. 

 De te verrekenen de kosten betreffen de kosten die we mogelijk nog kunnen verhalen 

op derden.  

Toelichting op de Passiva: 

 Het bedrag ad. € 80.375 betreft de afschrijvingen over het gebouw, de installaties, de 

inventaris, aanloopkosten en onvoorziene kosten. De afschrijvingen zijn berekend 

over de periode van 1 maart t/m 31 december 2017. 

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

Rabobank een lening afgesloten van € 725.000 met een looptijd van 20 jaar tegen een 

rente van 2,9%. In het verslagjaar is hierop € 30.200 afgelost.  

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

meente 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 een lening ter be-

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

 Bij de Provincie Limburg is een lening afgesloten van € 300.000 met een looptijd van 

20 jaar tegen een rente van 4,72%. 

 Via een particulier zijn ten slotte nog 2 leningen afgesloten van € 50.000 tegen een 

rente van 2%. 

 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 

2017 was hierop een bedrag van € 19.000 ontvangen. 

 Per 31 december 2017 was het totaal bedrag aan crediteuren € 163.346 het betreft 

een bedrag van € 128.416 inzake afrekening investeringen in 2017, € 18.000 aan te 

betalen rente, € 6.494 te verrekenen met Gemeente Peel en Maas en € 10.436 aan 

overige crediteuren.  

 Het Eigen vermogen is toegenomen van € 133.008 in 2016 naar een bedrag van € 

212.522 per 31-12-2017. Deze stijging is o.a. opgebouwd uit giften en donaties van 

Roparun € 25.000, het Maatschappelijk Fonds van de Rabobank € 7.500, Congregatie 

der Missie €10.000, Oranjefonds € 30.000, Stichting Vrienden Plattelandshoés € 

60.000, Stichting RCOAK € 10.000. DE in het Eigen Vermogen vervatte giften van de 

Stichting Steunfonds Welzijn Peel en Maas zijn conform afspraak bestemd voor de 

exploitatie van het Plattelandshoés. Voor het jaar 2017 is hierdoor een bedrag van € 

63.000 aan het Eigen Vermogen onttrokken. 

 

Alle bedragen zijn afgerond op gehele euro’s 

Het banksaldo ad. € 40.726 is conform het dagafschrift per 31-12-2017. 

Het Eigen Vermogen per 31-12-2016 ad. € 15.024 is verhoogd met € 25.702 zijnde het 

verschil tussen de baten en lasten tot een bedrag van € 40.726. 

 

FINANCIËN 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017        STICHTING VRIENDEN PLAT  
            TELANDSHOÉS  

ACTIVA   PASSIVA  

     

Bank         40.726  Eigen Vermogen      40.726 

     

TOTAAL      40.726     40.726 



  12 

EXPLOITATIEREKENING  2017                  STICHTING PLATTELANDSHOÉS  

UITGAVEN   INKOMSTEN  

     

Vrijwilligerskosten           9.361  Bijdragen gasten         60.024 

Kosten gebouw en terrein         11.535  Schenkingen         67.727 

Schoonmaakkosten e.d.         19.382  Bijdrage Proteion         48.498 

Voedingskosten         12.773  Gemeente Peel en Maas         16.767 

Energiekosten            7.031    

Algemene kosten         11.944    

Afschrijvingen          80.375    

Rente          36.426    

Positief resultaat             4.189    

     

TOTAAL     193.016      193.016 

TOELICHTING UITGA-
VEN 

 Op de post vrijwilligers is € 
3.500 in mindering ge-
bracht zijnde een bijdrage 
van Sluyterman van loon in 
de opleidingskosten. 

 De energiekosten zijn veel 
lager uitgevallen dan be-
groot door de investerin-
gen in duurzame energie-
bronnen als zonnepanelen 
en warmtepompen. 

TOELICHTING INKOM-
STEN 

 In de post ‘Bijdrage gasten’ 
is opgenomen € 8.970, 
zijnde een bijdrage van de 
Gemeente Peel en Maas 
inzake de Respijtzorg. 

 In het bedrag van de 
schenkingen is € 63.000 
opgenomen  als bijdrage 
van de Stichting Steun-
fonds Welzijn Peel en 
Maas als aanvulling op de 
exploitatie. 

 Het bedrag van de Ge-
meente Peel en Maas is 
een bijdrage in de schoon-
maakkosten vanuit de 
WMO. 

 

TOELICHTING BATEN 

 De donaties en giften zijn: 
Stichting Steunfonds Peel 
en Maas € 27.315, twee 
particulieren € 30.000, 
Monuta € 5.000, De Lions 
Peel en Maas € 10.000, 
Neptunes BV € 5.000, do-
naties bij afscheid gasten  
€6.653, donatie verbetering 
akoestiek € 1.000 en € 
2879 van vrienden en overi-
ge giften. 

TOELICHTING LASTEN 

 Schenkingen zijn in zijn 
geheel overgemaakt naar 
de Stichting Plattelands-
hoés 

 Overige kosten zijn o.a. 
bankkosten en kosten voor 
het Plattelandshoés. 

 
 
 
 

BATEN/LASTEN  2017              STICHTING VRIENDEN VAN PLATTELANDS-

BATEN   LASTEN  

     

Donaties en giften         87.848  Schenkingen         60.000 

   Overige kosten           2.146 

   Overschot          25.702 

     

TOTAAL       87.848        87.848 
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Toelichting op de Begroting 2018 

 In 2018 wordt naar een bezettingsgraad van ruim 70% gestreefd.  

 In 2018 is de bijdrage van het ministerie van VWS  gebaseerd op het aantal 

palliatie gasten van 6-3-2017 t/m 30-06-2017. te weten 23. 

 De eigen bijdragen van de gasten  zullen in 2018 stijgen, omdat de eigen 

bijdrage is verhoogd met € 2,50 per dag en gestreefd wordt naar een bezet-

tingsgraad van ruim 70%. 

 De bijdrage van de gemeente Helden in de Respijtzorg is aanmerkelijk ho-

ger, omdat het verhogen van de bezettingsgraad met name gerealiseerd zal 

worden door met name meer gasten voor respijtzorg te rekruteren. 

 De bijdrage van Proteion in de huisvestingskosten is lager aangehouden, 

omdat die afhankelijk is van een groot aantal factoren die vooraf moeilijk 

zijn in te schatten, omdat daar nagenoeg nog geen ervaringen mee zijn 

opgedaan. 

 De verdubbeling van de kosten voor de vrijwilligers zit hem hoofdzakelijk in 

de toename van scholing van de vrijwilligers. 

 Door het opvoeren van de bezettingsgraad zullen ook de kosten, die gerela-

teerd kunnen worden aan de gasten, stijgen.  

 De exploitatiecijfers van 2017 zijn over 10 maanden, terwijl voor 2018 bere-

keningen zijn gemaakt over 12 maanden.  

 

2017 
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