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1 Inleiding 
   

1.1.    Statutaire doelstelling en financiering 
 

De stichting Sravana is opgericht op 23 juli 1997 en heeft tot doel de terminale 

zorgverlening in Doetinchem en omgeving mede gestalte te geven.  

 

Hieronder wordt verstaan het ondersteunen en/of begeleiden van personen die 

daarom verzoeken, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel alsook 

spiritueel gebied in de laatste levensfase, alsmede ondersteuning en/of begeleiding 

te bieden van naast betrokkenen. 

 

Sravana is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling 

(ANBI-nr. 8062 82 411) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 41053628.  

 

De Stichting ontvangt voor haar werkzaamheden subsidie van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van gemeenten in haar werkgebied, met 

name Doetinchem. Daarnaast is de organisatie afhankelijk van giften en legaten. 

Ook wordt financiële ondersteuning geboden door de Stichting Vrienden van 

Sravana. 

 

1.2.    Hospice 
 

Hospice Sravana biedt zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste fase 

van hun leven wanneer dit thuis niet meer mogelijk of gewenst is. 

 

Ons hospice is een huis waar gasten en hun naasten in alle rust afscheid van elkaar 

kunnen nemen. Op een persoonlijke manier wordt zorg en verpleging geboden 

waarbij de eigen wens van de gast centraal staan. In het hospice is plaats voor vijf 

gasten. 

 

Geschoolde vrijwilligers nemen een 

belangrijke plaats in bij de praktische directe 

zorg voor onze gasten. De verpleegkundige 

zorg wordt gegeven door een vast team van 

verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie 

Sensire die ook ’s nachts worden ingezet. De 

medische zorg wordt verleend door de eigen 

huisarts. Eventueel neemt een huisarts uit 

Doetinchem deze zorg over. De 

partner/familie kan naar eigen wens zoveel mogelijk verzorging in het hospice 

blijven geven. 

 

 

 

 



 

 

1.3.    Thuis 
 

Als het einde van het leven en het moment van sterven nadert, is het 

waardevol om thuis, te midden van de eigen familie te zijn.  
 

De partner, kinderen, familie en vrienden willen hun dierbare tot het laatst toe zelf 

verzorgen. Maar de verzorging kan te zwaar worden. Dan kunnen de vrijwilligers 

van Sravana Thuis ondersteuning bieden. 

 

De ondersteuning van onze vrijwilligers staat naast de 

professionele hulp van bijvoorbeeld de huisarts en de 

wijkverpleegkundige. Onze vrijwilligers zijn geschoold in 

eenvoudige verzorgende handelingen en in het omgaan 

met stervenden en hun naasten. De coördinator 

bespreekt met de familie wat gewenst en mogelijk is. Zij 

maakt in overleg een rooster voor de inzet van 

vrijwilligers. Dit kan zowel ’s nachts als overdag zijn. 

 

1.4.      Kwaliteitszorg 

 

Afgelopen periode heeft VPTZ Nederland gewerkt aan de realisatie van een 

Kwaliteitskompas voor de aangesloten instellingen, waaronder dus ook 

Sravana. Het Kwaliteitskompas geeft het denken over en het werken aan 

kwaliteit meer structuur en samenhang en maakt deze ook inzichtelijk, zowel 

voor onze gasten als de organisaties waar wij mee samenwerken. 
 

Het Kwaliteitskompas is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om te kijken naar 

en te werken aan kwaliteit. Het is een flexibel model, ingericht vanuit de 

perspectieven van relationele, professionele en organisatorische kwaliteit en 

passend bij de diversiteit van de leden van VPTZ Nederland. 

 

Bestuur en coördinatoren volgen al deze ontwikkelingen op de voet en zijn ook 

middels het bijwonen van de regionale en landelijke bijeenkomsten betrokken. 

Hiermee doen we uiteraard ons voordeel bij de verdere inrichting en vormgeving 

van het project “Toekomstbestendig Sravana”.  

 

Het verpleegkundig team van Sensire werkzaam binnen het hospice hanteert het 

kwaliteitskader wijkverpleging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  Wie zetten zich in voor Sravana 
 

2.1.    Vrijwilligers 
 

Op 31 december 2021 waren er voor Sravana als geheel 66 vrijwilligers 

beschikbaar (55 vrouwen, 11 mannen): 56 voor het hospice en 10 exclusief 

voor de zorg thuis. Van  alle vrijwilligers zijn er 2 die zowel in het hospice als 

voor de zorg thuis inzetbaar zijn. 

 

De indeling qua leeftijden is als volgt: 

Jonger dan 60 jaar 19 vrijwilligers 

Ouder dan 60 jaar  47 vrijwilligers 

 

Een groot aantal van de vrijwilligers heeft een zorg- of onderwijsachtergrond.  

. 

Naast de directe zorgtaken zijn (een deel van) de vrijwilligers tevens actief binnen 

de kookgroep, evenementencommissie, onderhoud van de tuin, de zorg voor steeds 

verse bloemen in huis of bij het verrichten van voorkomende 

onderhoudswerkzaamheden. Tevens wordt door de vrijwilligers aandacht besteed 

aan bijzondere gebeurtenissen zoals, verjaardagen, huwelijksfeesten of andere 

bijzondere gelegenheden.  

 

Een wisselend aantal vrijwilligers organiseert de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst, 

die helaas ook dit jaar door de coronamaatregelen niet heeft kunnen plaatsvinden. 

Daarvoor in de plaats hebben nabestaanden een ‘herdenkingskaart’ en een zakje 

vergeet-mij-nietjes toegezonden gekregen.  

 

In het verslagjaar zijn drie vrijwilligers voor de inzet thuis gestopt. Wij hebben een 

nieuwe vrijwilliger voor thuis verwelkomd. Voor de inzet in het hospice zijn er drie 

vrijwilligers gestopt, maar gelukkig hebben zich ook weer vijf nieuwe bij ons 

aangesloten. Redenen om het werk te beëindigen zijn vooral hoge leeftijd en 

gezondheidsproblemen. 

 

Over het gehele jaar melden zich regelmatig 

vrijwilligers aan bij Sravana via mond-op-

mondreclame, media-artikelen, de website en werving, 

zoals door het organiseren van inloopochtenden en 

informatiebijeenkomsten. Deze nieuwe vrijwilligers 

volgen voordat ze worden ingezet, eerst de 

introductiecursus die in regionaal verband in het voor- 

en najaar wordt gegeven. 

  

In 2021 is er een bijlage aan het geldende beleidsplan toegevoegd waarin het 

bestuursbeleid betreffende de vrijwilligers is vastgelegd. Het gaat dan om de visie 

op het vrijwilligerswerk en om de betekenis, inrichting en organisatie ervan. Tevens 

is vastgelegd hoe werving, selectie, overleg, inspraak en deskundigheids-

bevordering is georganiseerd. Voor 2022 plant het bestuur twee overleg-momenten, 



 

 

in voor- en najaar, met de vrijwilligers met als doel een wederzijdse uitwisseling van 

ervaringen, ideeën en plannen. 

 

2.2.    Coördinatoren 
  

Per 31 december 2021 is de samenstelling van het coördinerend team als volgt 

ingevuld: 

 

- Mevrouw H.E.A. Klumper - Langenkamp, alg. coördinator,  

- Mevrouw G.W. Kouwen - Jansen, coördinator,  

- Mevrouw J.M.M. Bolder - Simons, coördinator.  

 

Mevrouw Bolder is specifiek belast met de activiteiten van Sravana Thuis. De 

arbeidsduur voor de algemeen coördinator is in 2021 nader vastgesteld op 30 uur 

per week. Voor de beide andere coördinatoren is de arbeidsduur nader bepaald op 

24 uur per week ieder. 
 

2.3.    Bestuur 
 

Gedurende het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Bij 

aanvang van het jaar was de samenstelling als volgt: 

 

- Pieter Jan Eshuis – voorzitter 

- Arjan de Brouwer – secretaris 

- Willem Jan Dolk – penningmeester 

- Rianne Dunnewold 

- Liesbeth Laman Trip 

- Ankie Vrielink 

- Frans Derksen 

 

In het voorjaar van 2021 is het besluit genomen om het tot dan toe bestaande 

onderscheid tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur los te laten en verder te 

gaan als één bestuur. In dit verband hebben de dames Dunnewold, Laman Trip en 

Vrielink het bestuur verlaten. 

Daarnaast waren de heren de Brouwer en Dolk aftredend. Zij hebben zich ook 

beiden niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode. 

 

In de loop van 2021 zijn een drietal nieuwe bestuursleden ingestroomd te weten Jan 

Föllings (beoogd penningmeester), Rinus Lauret (belast met PR en communicatie) 

en Henk Hendriks (secretaris). Na een overgang- en inwerkperiode heeft Jan 

Föllings ultimo 2021 het penningmeesterschap overgenomen van Willem Jan Dolk.  

 

Ultimo 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

- Pieter Jan Eshuis – voorzitter 

- Henk Hendriks – secretaris 

- Jan Föllings – penningmeester 

- Rinus Lauret – pr en communicatie  

- Frans Derksen – zorg 



 

 

2.3.1. 
 

Het algemeen bestuur is 3 maal bijeen geweest, het dagelijks bestuur 5 maal. Het 

bestuur in de nieuwe samenstelling is 3 maal bijeen geweest. Naast de reguliere 

onderwerpen (begroting, jaarrekening, subsidieaanvragen) is meer in het bijzonder 

aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen. 

 

2.3.2. 
 

De aanpak van de corona-epidemie heeft in 2021 wederom zowel in het hospice als 

in de thuisondersteuning veel gevraagd van onze vrijwilligers, onze coördinatoren 

en de verpleegkundigen van Sensire. Gelukkig hebben we het hospice niet hoeven 

sluiten. 

 

Ook hebben we thuisaanvragen weer kunnen honoreren. Steeds hebben we drie of 

vier van de vijf gastenkamers beschikbaar kunnen houden in het hospice. Dit om de 

omvang van het verkeer in ons hospice van met name bezoekers van onze gasten 

beheersbaar te houden. Dit alles uiteraard met de noodzakelijke aandacht voor 

veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en die van het Sensire-team.  

 

Op deze plaats willen wij nogmaals onze waardering uitspreken voor onze 

vrijwilligers die zich steeds hebben ingezet voor onze gasten en zorgvragers. 

Zonder hen zou het beslist niet mogelijk zijn geweest om onze dienstverlening in 

deze uitzonderlijke tijden zo goed te continueren. 

 

2.3.3.  
 

In 2021 is op niet regelmatige basis op bestuurlijk niveau afstemming geweest met 

De Vrienden van Sravana. Beide besturen hebben de intentie uitgesproken hier in 

het jaar 2022 meer regelmaat in te brengen. De Vrienden van Sravana zijn van 

grote waarde voor de Stichting Sravana met name daar waar het gaat om de 

financiële ondersteuning vanuit de ontvangen donaties en de zogenaamde ‘club van 

honderd’. 

 

In 2021 kon onder andere op deze wijze een geheel nieuwe binnentuin bij ons 

hospice worden aangelegd. Ook diverse andere kleinere investeringen konden op 

deze wijze worden gefinancierd. Beide besturen hebben afgesproken nader te 

bezien in welke grote investeringen De Vrienden kunnen ondersteunen waarbij de 

wens is dit te baseren op keuzes die worden gemaakt in het kader van een 

‘Toekomstbestendig Sravana’ (zie volgende paragraaf). 

 

2.3.4. 
 

In 2020 is besloten externe ondersteuning in te roepen om het bestuur te 

ondersteunen bij de doorontwikkeling naar een “Toekomstbestendig Sravana”. In 

eerste instantie is het bestuur (ook in de eerste helft van 2021 ondersteund door 

Gerrit Jan van Ochten (TVO solutions) en Theo van den Bos (Edujet).  



 

 

Er zijn aanbevelingen gedaan om langs een aantal lijnen ‘het huis op orde’ te 

brengen om daarmee goed voorbereid te zijn op een aantal externe en interne 

toekomstige ontwikkelingen.  

 

Door het bestuur is medio 2021 besloten niet verder te gaan met de ingeroepen 

externe ondersteuning, dit voornamelijk vanwege de verschillen van inzicht over de 

te volgen koers. Door het bestuur in nieuwe samenstelling is in het tweede halfjaar 

van 2021 besloten externe ondersteuning in te roepen van een deskundige uit het 

werkveld; de heer Peter Weda. Onder zijn leiding heeft het bestuur in november een 

vruchtbare dag gehad die geresulteerd heeft in een aanpak die op brede consensus 

kan rekenen. Deze aanpak voorziet in een aantal te nemen stappen zodat Sravana 

‘klaar is voor de toekomst’.  

 

De uitvoering hiervan vindt plaats in 2022 in de vorm van een programma genaamd: 

Sravana, van goed naar beter. Hiermee wordt recht gedaan aan al het waardevolle 

dat in de loop van de afgelopen decennia is opgebouwd en de kennis, kunde en 

grote inzet die wordt ingebracht door alle betrokkenen en die Sravana hebben 

gemaakt tot wat het nu is. Tegelijkertijd wordt erkend dat een aantal zaken 

veranderd moet worden om, rekening houdend met alle interne en externe 

ontwikkelingen, de dienstverlening van Sravana op minimaal hetzelfde niveau te 

houden in de toekomst. De focus van het programma ligt onder meer op de herijking 

van de bestuurlijke structuur, de verdere professionalisering van de organisatie, het 

blijvend voldoen aan wet- en regelgeving, de versterking van de interne 

communicatielijnen, het PR-beleid (waaronder vernieuwing van de website), de 

huisvesting etc. 

 

2.3.5. 
 

Frans Derksen, sinds 2020 lid van het bestuur, heeft op zich genomen om een 

beleidsdocument te schrijven over de maatschappelijke en demografische 

ontwikkelingen in de Achterhoek en de relevantie daarvan voor het werk in 

hospice en thuiszorg.  

 

Hij doet dit aan de hand van een onlangs uitgebracht rapport over de 

gezondheidszorg gerelateerd aan de demografische ontwikkelingen in de 

Achterhoek en van de trendanalyse palliatieve terminale zorg. Daarnaast heeft hij 

interviews gehouden met voor ons belangrijke stakeholders zoals Sensire, het 

Transferbureau van het Slingeland Ziekenhuis, Huisartsenzorg Oude IJssel, de 

Gemeente Doetinchem, verpleegkundigen en vrijwilligers, VIT-hulp bij mantelzorg, 

etc. De resultaten van zijn verkenningen zijn in de loop van 2021 gepubliceerd. Door 

deze stakeholders en met name door Sensire en het Slingeland Ziekenhuis wordt 

hospice Sravana als een sleutelspeler gezien in het leveren van palliatieve zorg in 

de regio Doetinchem.  

 

Sravana heeft een belangrijke ‘goodwill’ opgebouwd en wil ook graag adequate 

palliatieve zorg blijven leveren. De zorgkloof, door de dubbele vergrijzing in de 

achterhoek, dwingt Sravana in de toekomst tot belangrijke keuzes.  

 

 



 

 

Door de vergrijzing zal enerzijds de palliatieve zorg toenemen, meer divers worden 

en complexer zijn en anderzijds een dreigend tekort aan zorgverleners ontstaan. 

Sravana zal hierdoor voor keuzes komen te staan betreffende het adequaat zijn van 

inrichting en aantal van haar huidige gastenkamers.  

 

Ook het aantrekken van nieuwe en jongere vrijwilligers is een belangrijk 

aandachtspunt. Het vinden van vrijwilligers en zorgverleners is een algemeen 

Achterhoeks probleem. Daarom zoekt het bestuur contact met de 8 RHK De 

Gezondste Regio en Het Graafschap college. 

 

2.3.6. 
 

  Met Sensire zijn gesprekken gevoerd over de plannen 

  van Sensire voor (ver)nieuwbouw op het terrein van 

  Den Ooiman, waar ook het hospice is gevestigd. Deze 

plannen hebben in de loop van 2021 een meer concreet karakter gekregen. In 2022 

vindt verdere doorontwikkeling plaats. 

 

2.4. Raad van Advies 
 

De Stichting Sravana kent een Raad van Advies - met de volgende 

samenstelling: 

 

- de heer E.L. Bomers, directeur patiëntenzorg Slingeland Ziekenhuis (vertrokken 

in de loop van 2021)  

- de heer C. Doppenberg, oud-notaris 

- de heer B. Petersen, oud-bankfunctionaris (vertrokken in de loop van 2021) 

- de heer W. Stoer, oud-registeraccountant 

- de heer F. Reijnders, gynaecoloog n.p. 

- mevrouw R.M.H. Wilke, raad van bestuur Sensire. 

Tenminste eenmaal per jaar wordt de Raad van Advies geïnformeerd over de gang 

van zaken tijdens de afgelopen periode op het gebied van instellingsbeleid en 

financiën en wordt om advies gevraagd over belangrijke voornemens. Mede als 

gevolg van de corona pandemie heeft er in 2021 geen afstemming plaatsgevonden 

met de Raad van Advies. 

 

2.5. Stichting Vrienden van Sravana 
 

Sravana prijst zich gelukkig met een zeer actieve Vriendenstichting die zoveel 

mogelijk financiële ondersteuning verleent.  

 

De Vrienden genereren inkomsten uit acties en 

fungeren ook als intermediair tussen personen 

of instellingen die het werk van Sravana 

financieel mede mogelijk willen maken. Nieuw 

is het initiatief voor de oprichting van een Club 

van Honderd. 

 



 

 

Het bestuur van de Vrienden is als volgt samengesteld: 

 

- Peter Lukassen – voorzitter 

- Ineke van de Hel – secretaris 

- Marcel Caubo – penningmeester 

- Ietsje Kuiper 

- Lideke Simon (vertrokken in de loop van 2021) 

- Arie Hulsteijn 

- Jan Dekker 

- Theo Wenting 

 

2.6. PR en Communicatie 
 

Gedurende het verslagjaar is de samenstelling van de PR-commissie gewijzigd. Bij 

aanvang van het jaar telde de commissie zes leden. In het eerste kwartaal van 2021 

hebben zowel Lideke Simon alsook Freda Derksen afscheid genomen. Zij hebben 

zich vele jaren ingezet voor het vergroten van de naamsbekendheid van Sravana. 

Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Tegelijkertijd heeft Jaap Simon zijn taak als 

webbeheerder neergelegd. Hoewel hij niet officieel lid was van de PR-commissie 

heeft hij met het bouwen en onderhouden van de website een onmisbare bijdrage 

geleverd aan de naamsbekendheid van Sravana. Ook hem zijn wij hiervoor veel 

dank verschuldigd.  

 

Toegetreden tot de PR-commissie zijn Miriam Szalata (journaliste en 

tekstschrijfster) en namens het bestuur, Rinus Lauret. De commissie is nu als volgt 

samengesteld: 

 

- Rinus Lauret 

- Annemiek Siebers 

- Miriam Szalata 

- Heleen Klumper 

- Judith Nijland 

- Ietsje Wierstra (namens de stichting Vrienden van Sravana) 

De eerste taak waarvoor de PR-commissie zich gesteld zag was het bouwen van 

een nieuwe website die zowel technisch als wel uitstraling aansluit bij de 

verwachtingen van de huidige tijd. In het bedrijf Mull2Media heeft Sravana een 

professionele partner gevonden die geheel belangeloos en in nauwe samenspraak 

met de leden van de commissie deze taak op zich heeft genomen. Sravana is 

Mull2Media hier zeer erkentelijk voor. Diezelfde erkentelijkheid geldt ook t.a.v. 

Simon Schutter die eveneens belangeloos de fotografie voor zijn rekening heeft 

genomen. De nieuwe website zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 

online gaan. 

 

Aansluitend op de nieuwe website zullen tevens het logo en andere uitingen van 

Sravana geactualiseerd worden. Eenduidigheid m.b.t. de huisstijl is daarbij een 

belangrijke leidraad. Ook in 2021 participeerde de PR-commissie in diverse 

projecten en werkgroepen.  

 

 



 

 

3 Netwerken 
 

3.1. VPTZ Nederland 
 

Sravana is aangesloten bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale 

Zorg Nederland (VPTZ), gevestigd te Amersfoort, de koepelorganisatie voor 

organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.  

 

    VPTZ Nederland ondersteunt de lid-organisaties met informatie, 

kennis en diverse soorten gereedschap, behartigt hun belangen 

richting stakeholders en financiers (waaronder het ministerie van 

VWS), stimuleert de kwaliteit/deskundigheid van zorg en 

organisatie, o.a. door middel van scholing aan vrijwilligers, 

coördinatoren en bestuursleden. 

 

3.2. Federatie VPTZ Oost-Gelderland 
 

Ook is Sravana aangesloten bij en op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in de 

Federatie VPTZ Oost-Gelderland, het samenwerkingsverband van vijf VPTZ-

organisaties in de Achterhoek. In de loop van 2021 is besloten om deze federatie 

per 31 december 2021 te beëindigen. De vijf organisaties zullen wel onderling 

contact houden zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau (coördinatoren) 

Dit om van elkaar te leren, afstemming te hebben en elkaar zo nodig te 

ondersteunen. 

 

3.3. Overige 
 

De algemeen coördinator van Sravana maakt deel uit van het netwerk palliatieve 

zorg West-Achterhoek, dat eens per twee maanden bijeenkomt. Vanwege de 

coronamaatregelen zijn de netwerkbijeenkomsten digitaal gehouden. Een van de 

activiteiten waar Sravana aan deelneemt is het organiseren van het Café 

Doodgewoon. Dit Café organiseert bijeenkomsten voor allen die zelf te maken 

hebben met ernstig zieken en belangstellenden. Om dezelfde reden hebben deze 

helaas ook dit jaar niet kunnen plaatsvinden.  

Tot slot kunnen nog worden genoemd de contacten met de teams van de 

verschillende thuiszorgorganisaties in ons werkgebied, met het Transferbureau van 

het Slingeland Ziekenhuis, de huisartsenpost en apotheek BENU, alle te 

Doetinchem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Kerngetallen 
 

4.1. Hospice 
 

In het jaar 2021 zijn 33 gasten (22 vrouwen en 11 mannen) opgenomen. Deze 33 

gasten komen uit de gemeenten Doetinchem (17), Bronckhorst (3), Montferland (3), 

Oude IJsselstreek (5), Doesburg (1) en overige gemeenten (4). 

De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 37 dagen. Het bezettingspercentage bedroeg 

66,8% tegenover een gemiddelde verblijfsduur van 25,8 dagen en een 

bezettingspercentage van 59,3% in 2020. De daling van de bezetting in 2021 ten 

opzichte van die in 2020 (idem) kan voor een groot deel worden toegeschreven aan 

de gevolgen van de pandemie Covid-19.  

Sravana is genoodzaakt geweest om het aantal beschikbare gastenkamers terug te 

brengen van vijf naar drie gedurende de eerste negen maanden. In het vierde 

kwartaal in het aantal kamers beperkt tot 4.  

In 2021 is er 1 gast overgeplaatst naar een verpleeghuis en hebben we 1 gast voor 

respijtzorg opgenomen. 

 

 

4.2. Zorg thuis 
 

In het jaar 2021 zijn 31 hulpvragen ontvangen (20 vrouwen, 11 mannen), waarvan 

18 vragen tot een daadwerkelijke inzet hebben geleid. Totaal werd 577 uren hulp 

geboden, waarvan 68 uren overdag/’s avonds en 509 uren ’s nachts. 26 cliënten 

kwamen uit de gemeente Doetinchem en 5 uit de gemeente Bronckhorst. 

Bij 4 cliënten werd een intake gedaan, maar dat heeft niet geleid tot inzet van een 

vrijwilliger. De reden voor het niet verlenen/beëindigen van hulp was overlijden. Bij 9 

aanvragen waren er geen vrijwilligers beschikbaar, deels ook door Corona 

pandemie. Deze aanvragen zijn overgedragen aan collega organisaties.  

 

4.3. Samenvatting gegevens 2014 – 2021 
 
    

  
2021 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

                 HOSPICE 
                

                 Aantal opgenomen 
gasten 

 

33 
 

42 
 

58 
 

55 
 

50 
 

70 
 

43 
 

38 

                 Bezettingspercentage 
 

66,8 
 

59,3 
 

83,7 
 

82,1 
 

67,4 
 

59,1 
 

40,4 
 

53,8 

                 Gemiddelde 
verblijfsduur  

36,9 
 

25,8 
 

26,3 
 

27,2 
 

26,2 
 

15,4 
 

17,3 
 

25,7 

                 ONDERSTEUNING 
THUIS                 

                 Inzet in uren 
 

577 
 

581 
 

611 
 

657 
 

1.320 
 

717 
 

948 
 

1.458 

 



 

 

5 Financiële gegevens 
 

5.1. Verslagjaar 2021 
 

In 2021 heeft Sravana een specifieke gift van € 10.000,00 mogen ontvangen, 

naast de vaste bijdrage van € 10.000,00 die met Sensire is overeengekomen. 

  

In de eerste negen maanden van 2021  heeft  Sravana het aantal gastenkamers als 

gevolg van de Covid-19 maatregelen teruggebracht van 5 naar 3 kamers. In het 

laatste kwartaal is het aantal kamers beperkt tot 4.  

5.2. Ontwikkelingen komende jaren 
 

De stichting Sravana is voor een belangrijk deel afhankelijk van de subsidies, de 

bijdragen van de gasten, van sponsoren en van particuliere gevers.  

De egalisatiereserve is in het jaar 2008 gevormd in samenhang met onzekerheid 

over de hoogte van de ministeriële bijdragen. De hoogte van de ministeriële bijdrage 

wordt bepaald op basis van het gemiddelde aantallen verzorgde gasten in drie 

voorgaande jaren, waardoor onbalans kan ontstaan tussen inkomsten en uitgaven.  

Het totale aantal te verzorgen cliënten in Nederland is stijgende hetgeen betekent 

dat de vergoeding per cliënt daalt.  

Daarnaast heeft het ministerie op 2 december 2021 gepubliceerd dat de jaarlijkse 

groei van het totale subsidiebedrag wordt verlaagd van 3% naar 1.5%. Dit betekent 

dat de lasten voor ons hospice zullen toenemen aangezien dit niet voldoende is om 

de sterke stijging van de kosten vanwege inflatie te compenseren.  

Als gevolg van Covid–19 en het verminderde aantal gasten -mede daardoor- in de  

jaren 2020 en 2021 zal de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid voor 

onze Stichting naast de hierboven genoemde factoren (duidelijk) lager uitvallen in 

2023. 

Verder zal door de onzekerheid van een aantal van de inkomsten Sravana over een 

zeker weerstandsvermogen moeten beschikken. 

Onder verwijzing naar punt 2.3.6. is in 2019 de bestemmingsreserve in het leven 

geroepen.  

Als  gevolg van  demografische factoren en de verminderde beschikbaarheid van 

zorgpersoneel zal de vraag voor het Hospice in de komende jaren toenemen. 

Bovendien zal onze behuizing aan de huidige eisen van een bijna thuis huis in de 

komende jaren moeten worden aangepast.  

Het exploitatie-overschot van dit boekjaar wordt zoals in de Bestuursvergadering 

van 24 maart 2022 bij unaniem besluit genomen voor € 40.000,00 aan deze reserve 

toegevoegd. 

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 

 



 

 

5.3. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

In maart 2022 is een sterke verbetering van de Covid–19 situatie in Nederland 

opgetreden en heeft de Nederlandse regering de Covid–19 maatregelen volledig 

afgeschaft. Onze Stichting heeft hierdoor het besluit kunnen nemen om het gebruik 

van het aantal gastenkamers weer terug te brengen naar 5. 

 

 

 

 

 

Doetinchem,  

Namens het bestuur van de Stichting Sravana 

 

 

 

P.J. Eshuis                     J. G. Föllings 

     voorzitter                     penningmeester 

 

 

 

 


