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Doel van de Stichting:
Het trachten te bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, zo lang
mogelijk in een door hen gewenste leefomgeving kunnen blijven, waarbij de individuele levensstijl
het centrale gegeven is en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Beloningsbeleid:
De Stichting heeft geen medewerkers in directe loondienst en daardoor geen beloningsbeleid. Er zijn
twee medewerkers werkzaam op basis van een detacheringscontract vanuit de Stichting ZorgSaam
in Terneuzen. Alle verdere activiteiten van de betrokkenen bij de stichting, ook die van de leden van
het bestuur van de stichting, worden op basis van vrijwilligheid uitgevoerd.
Beleidsplan / Activiteiten:
Het beleid van de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen is als volgt gericht op het verwezenlijken
van de doelstelling:
- Het stichten en in stand houden van een hospice ten einde de continuïteit te waarborgen in de
zorg voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren en deze zorg niet langer thuis en
daardoor intramuraal wensen te ontvangen.
- Het ondersteunen en aanvullen van de bestaande mogelijkheden van zorg inde eigen
thuissituaties van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren.
- Het werven, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers en professionele krachten die deze
verzorging mogelijk maken.
- Alle overige wettelijke middelen die tot de gestelde doelstelling kunnen leiden.
De aktiviteiten zijn vastgelegd in het jaarverslag. Zie de bijlage op de website.
Financiële verantwoording:
Zie de speciale bijlagen op de website.

