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Jaarverslag 2021
Exploitatierekening Hospice Mariaweide 2021 
(bedragen in euro’s)
     
INKOMSTEN 2021      
Bijdrage gasten en andere opbrengsten     77.442
Bijdrage gemeente Venlo WMO iz schoonmaak    19.696

TOTAAL INKOMSTEN       97.138
       
UITGAVEN 2021      
Personeelskosten    46.779   
Kosten vrijwilligers    31.298  
Kosten ingrediënten/keuken    20.145   
Huishoudelijke kosten    9.952   
Schoonmaakkosten Mariaweide    18.888   
Kosten gebouwen en terreinen    106.307   
Kosten administratie/kantoor    10.360   
Algemene kosten    22.475   
 
TOTAAL UITGAVEN     266.204 
Exploitatieresultaat excl. schenkingen/subsidies   -169.066
Afschrijvingskosten/dotatie vervangingsreserve 2021  24.985 
Exploitatietekort       -194.051
Ontvangen schenkingen met bestemming voor exploitatie 1.000   
Ontvangen subsidies/bijdragen    203.832   

TOTAAL subsidies/schenkingen tgv exploitatie 2021  204.832 
RESULTAAT 2021       10.781  

Aan het Steunfonds Vrienden van Mariaweide is in 2021 een bedrag toegevoegd van € 41.763. In 2021 heeft het 
Steunfonds van Mariaweide een uitkering gedaan van € 3.914 om gasten tegemoet te komen in de bijdrage voor 
verblijf in Mariaweide.

2021 zal de geschiedenis ingaan als het ‘tweede 
coronajaar’. En hopelijk het laatste. 

Ondanks de beperkingen die Corona met zich 
meebracht heeft Hospice Mariaweide haar taken 
en functies in 2021 met inzet en toewijding uitge-
voerd. Zoals uit de cijfers blijkt, bleef het aantal 
gasten gelijk aan voorgaande jaren. De kwaliteit 
van zorg en aandacht voor gasten en hun families 
en dierbaren bleef onverminderd hoog. Dat is 
met name te danken aan de grote groep vrijwil-
ligers en het verpleegkundig team van De Zorg-
groep, die er samen voor zorgen dat Mariaweide 
een ‘bijna thuis huis’ is. 
Hartverwarmend is ook de steun vanuit de Ven-
lose samenleving. Steun die blijkt uit belangstel-
ling, financiële giften, positieve waarderingen 
van families van overleden gasten en goede sa-
menwerking met partners in de palliatieve zorg.  

Algemene informatie
Op 18 september 2008 is het hospice officieel ge-
opend en vanaf 1 oktober 2008 zijn de eerste gasten 
opgenomen. Het hospice heeft 6 gastenkamers en 
1 logeerkamer die ook als crisiskamer kan worden 
gebruikt.Het gebouw waarin het hospice is geves-
tigd is eigendom van Woningstichting Woonwenz. 
Stichting Hospice Venlo huurt het gebouw.

De medische en verpleegkundige zorg wordt ge-
leverd door De Zorggroep. De hieruit voortvloei-
ende kosten, voornamelijk personeelskosten, 
worden betaald uit de zorgverzekering. De ver-
antwoordelijkheid voor de zorg ligt bij De Zorg-
groep en de verantwoording van de zorgexploita-
tie is dus niet in dit jaarverslag opgenomen.

De kosten van verblijf van de gasten, aangeduid 
als de Hotelfunctie van het hospice, worden niet 
vanwege de Zorgverzekeringswet vergoed omdat 
deze kosten door de overheid worden aange-
merkt als kosten, die de kosten van het verblijf 
thuis vervangen.

Stichting Hospice Venlo is verantwoordelijk voor 
de kosten verband houdend met de Hotelfunctie. 

Daaronder vallen alle kosten die voortvloeien uit 
het verblijf in het hospice van de gasten en hun 
logees, zoals de huur, kosten van inrichting, on-
derhoud, kosten van energie, administratie, voe-
ding, enzovoort. 

Stichting Hospice Venlo is ook verantwoordelijk 
voor de werving, de selectie en de opleiding van 
de vrijwilligers en draagt daarvan de kosten.
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Hospice Mariaweide
Nieuwstraat 41, 5911 JS Venlo
Telefoon  077 – 473 81 60
Fax  077 – 473 81 70
Website:  www.hospicevenlo.nl 
E-mail: info@hospicevenlo.nl
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Gemiddelde 
opnameduur in dagen Toelichting bij cijfers en tabellen 2021:

Het totaal aantal opnames in 2021 bedroeg 72. Dit 
aantal wijkt niet af van het gemiddelde van de laat-
ste jaren. Het gemiddelde aantal dagen dat een gast 
verbleef in het hospice, en het bezettingspercenta-
ge stegen ten opzichte van 2020, en kwamen daar-
mee terug op het niveau van de jaren vóór 2020. 
Af en toe was sprake van een korte wachtlijst, maar 
door de goede samenwerking met andere hospices 
in de regio leidde dit niet tot grote problemen. Daar-
mee kunnen we vaststellen dat 6 kamers voldoende 
zijn om tegemoet te komen aan de behoefte aan 
hospicezorg in Noord-Limburg. 

Vrijwilligers:
Eind 2021 waren 133 vrijwilligers actief in het hospi-
ce, verdeeld over diverse werkgroepen. De grotere 
werkgroepen hebben een eigen contactpersoon 
(vrijwilliger) die direct aanspreekpunt is voor alle-
daagse vragen, dienstroosters en communicatie. 
Nieuwe vrijwilligers directe zorg volgen een oplei-
ding, voordat zij met hun werkzaamheden in het 
hospice beginnen. 

Helaas konden door coronamaatregelen  een 
aantal bijeenkomsten voor vrijwilligers en ver-
pleegkundig team – evenals in 2020 – niet fysiek 
plaatsvinden. Denk aan de kerstbijeenkomst en de 
jaarvergaderingen van de werkgroepen. Het vrij-
willigersuitstapje kon gelukkig wel doorgaan. Waar 
mogelijk werden de bijeenkomsten vervangen door 
video-overleg. De kerstattentie is bij iedereen aan 
huis bezorgd. 

Samenwerking met VPTZ Venlo e.o.
Hospice Mariaweide en VPTZ Venlo e.o. zijn orga-
nisaties die zorg bieden of ondersteunen in een ter-
minale ziektefase. Zij besloten hun samenwerking 
te intensiveren. Het belangrijkste doel daarvan is 
te bevorderen dat terminaal zieke mensen en hun 
naasten eerder en beter op de hoogte zijn van de 
zorgmogelijkheden in die laatste fase. Veel belang 
wordt gehecht aan ‘tijdige zorgplanning’, een op-
dracht voor de gehele terminale zorg-keten. De 
verwachting is dat daardoor meer mensen kunnen 
overlijden in de door hen gewenste omgeving. 

In januari 2021 startte de samenwerkingscampagne 
met de presentatie van de website ‘mijnlaatstele-
vensfase.nl’ met ervaringen van direct bij de termi-
nale zorg betrokkenen. Naasten, vrijwilligers, pro-
fessionele zorgverleners komen aan het woord.
In het Dagblad de Limburger werd een groot arti-
kel geplaatst over de palliatieve terminale zorg en 
over de samenwerking VPTZ Venlo e.o. en Hospice  
Mariaweide.
Ook Omroep Venlo besteedde aandacht aan dit the-
ma in een uitzending van Nedinsco-plein.

De samenwerking ‘op de werkvloer’ kreeg kleur en 
verdieping, doordat de VPTZ-coördinatoren hun 
kantoor hebben betrokken in het Hospice. Weder-
zijdse kennismaking van de vrijwilligers van beide 
organisaties werd georganiseerd.     

Raad van Advies: 
De Raad van Advies (RvA) bestaat uit drie perso-
nen en heeft het bestuur in 2021 gevraagd en on-
gevraagd geadviseerd over langetermijnbeleid 
en ‘grotere vraagstukken’. Ook vervult de RvA een 
belangrijke functie in het kader van ‘goed bestuur’: 
zij houdt het bestuur scherp en voorkomt bedrijfs-
blindheid. 
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Kengetallen 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal opnames 75 60 72 73 72
Gemiddelde opnameduur 26 30 30 21 28
Bezettingspercentage 88% 92% 86% 71% 86%
Mannen 47% 53% 53% 51% 44%
Vrouwen 53% 47% 47% 49% 56%
Gemiddelde leeftijd 77 78 75 78 79
Herkomst Groot Venlo 86% 86% 90% 93% 89%
Overige gemeenten 14% 14% 10% 7% 11%

Kengetallen


