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Inleiding: 

Op 30 december 2015 werd de Stichting C’est La Vie-Huis ’t Gooi opgericht door beide 

initiatiefnemers/bestuurders  Margot de Bekker en Marina Bol. 

Zij stelden zich ten doel in 2016 het C’est La Vie-Huis in de omgeving van Naarden-Bussum te 

realiseren. Belangrijkste mijlpalen hierbij waren het vinden van een startfinanciering en van een 

geschikt en enigszins betaalbaar pand. 

In maart werd de eerste algemene informatiebijeenkomst georganiseerd en ging de website 

www.cestlavie-huis.nl online. 

De informatiebijeenkomst leverde zo’n 40 enthousiaste geïnteresseerde vrijwilligers op en een 

echtpaar dat bereid was ons een starterskrediet ter beschikking te stellen. Met dit starterskrediet 

was het mogelijk om een huurovereenkomst aan te gaan en de plannen verder te concretiseren. 

Het pand en de verbouwing: 

In het voormalig pand van RijksBredius Notarissen aan de Rijksweg 2-4 werd een geschikte 

locatie gevonden. Voldoende ruimte, perfecte ligging, een mooi statig jaren 30-pand. In mei 

werd een optie op het pand gegeven voor maximaal 3 maanden, om zo onderzoek te kunnen 

doen naar vergunningen en financiële haalbaarheid. 

In ons netwerk werd een grotendeels vrijwillig bouwbegeleider gevonden die heeft geholpen 

met het uitwerken van de verbouwingsbegroting. Een architect werd ingeschakeld om de 

aanpassingen in kaart te brengen en te begeleiden met de aanvraag van de benodigde 

vergunningen.  

De Gemeente Gooise Meren stelde een casemanager aan die ons vrijwel vlekkeloos en snel 

door alle benodigde documenten en vergunningen heeft heen geloosd. 

Met de verder uitgewerkte plannen zijn we in gesprek gegaan met diverse partijen om offertes te 

krijgen en keuzes te kunnen maken.  

Bouwbedrijf Gijs & van Cleef bleek voor ons de juiste partner in deze omvangrijke 

verbouwingsklus, waarbij we strak op het budget moesten sturen. Gaandeweg het verder 

uitwerken van de plannen is besloten aan te sturen op aankoop van het pand gezien de forse 

investeringen die nodig waren om het pand geschikt te maken voor het C’est La Vie-Huis. In de 

huurovereenkomst is vastgelegd dat het pand in september 2018 door de Stichting kan worden 

aangekocht. Ook de hiervoor benodigde hypotheek wordt ter beschikking gesteld door het zeer 

betrokken echtpaar. 

Op 1 september 2016 is de huurovereenkomst ingegaan, op 5 september werd de 

overeenkomst met Gijs en van Cleef getekend en ging de verbouwing van start. 

http://www.cestlavie-huis.nl/
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Parallel aan dit proces is gestart met fondsenwerving om de verbouwing en inrichting te kunnen 

financieren. Dit traject is zeer succesvol verlopen . Wij zijn alle fondsen grote dank verschuldigd 

dat zij het mede mogelijk hebben gemaakt onze plannen te realiseren. 

Helaas waren er in het verbouwingsproces ook tegenvallers. Een buurvrouw die bezwaar 

aantekende bij de Gemeente, een lopend tijdelijk huurcontract voor de bovenwoning dat toch 

wat minder “tijdelijk” was als gedacht. Ingewikkelde en tijdrovende procedures t.a.v. het 

verplaatsen van de meterkast om de lift te kunnen plaatsen en een aanhoudende vorstperiode 

in de laatste fase van de verbouwing. We hebben hiermee een vertraging van 4-5 weken 

opgelopen.  

 

Vrijwilligers: 

Naar aanleiding van de eerste informatiebijeenkomst in maart 2016 en de aandacht die wij 

kregen in de pers, hebben wij op 13 april een inhoudelijke vrijwilligersbijeenkomst kunnen 

organiseren.  Er bleek voldoende animo, persoonlijke kennismakingsgesprekken werden 

gepland, en de eerste basistraining voor vrijwilligers werd op 23-24 mei georganiseerd. Er 

volgden nog 4 opleidingsgroepen voor steeds zo’n 10-12 personen. Voor de opstart was het 

doel ten minste 50 vrijwilligers klaar te hebben gestoomd om operationeel ingezet te worden. 

Wij werden ook geconfronteerd met ernstige ziekte van vrijwilligers of hun naasten. Zo viel er 

helaas van deze vrijwilligers van het eerste uur 15% af.  

Een deel van de vrijwilligers hebben ook initiatief genomen en geholpen  bij de verdere 

uitwerking van de plannen voor het huis. Een kookwerkgroep, een zorgwerkgroep, advies bij de 

inrichting van het huis, een tuinarchitect, ons initiatief is zo warm omarmd door de 

gemeenschap.  
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Professionele zorg: 

Vanaf het eerste idee is het steeds de bedoeling geweest met een vast thuiszorgteam te werken 

die in staat was om 7 dagen per week 24 uur per dag professionele zorg te leveren. Het gaat 

hierbij om verplaatste thuiszorg en daarvoor hebben we met verschillende partijen gesproken.  

Uiteindelijk is de keuze gevallen op Thuiszorgorganisatie Buurtzorg waarmee een “dedicated”       

C’est La Vie-team kon worden gevormd. Op 29 november vond een eerste kennismaking plaats 

met de geïnteresseerde verpleegkundigen vanuit de Buurzorgteams in de omgeving van 

Naarden. Een bijeenkomst op het hoofdkantoor in Almelo leidde tot goede 

samenwerkingsafspraken. 

Om ook gasten van buiten de regio te kunnen ontvangen zijn we op zoek gegaan naar een 

huisartsenpraktijk die bereid was om patiënten in hun praktijk op te nemen en tijdens hun 

verblijf in het C’est La Vie-Huis te begeleiden. Praktijk het Medisch Kwartier uit Naarden-

Vesting bleek bereid deze rol op zich te nemen. 

Gesprekken met het Zorgkantoor van Zilveren Kruis hebben helaas niet tot een 

samenwerkingsovereenkomst geleid. Zij waren nog niet bereid met ons als nieuwe toetreder een 

zorgcontract te sluiten. Het devies was eerst maar eens operationeel te gaan draaien. (In 2018 

komt dit opnieuw aan de orde). 

 

Netwerk: 

Door ons al tijdens de realisatiefase aan te sluiten als aspirant lid bij het Palliatief Netwerk Gooi- 

en Vechtstreek en de VPTZ (Vrijwilligers Palliatief terminale Zorg), hebben wij al veel 

contacten opgedaan met andere aanbieders, het regionale ziekenhuis TerGooi, 

transferverpleegkundigen, verpleeghuizen, artsen ouderen geneeskunde e.a. Deze contacten 

zijn belangrijk gebleken in de positionering van het C’est La Vie-Huis als nieuwe aanbieder van 

Hospice- en Respijtzorg in de regio. 
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Financiën:  

2016 heeft volledig in het teken gestaan van de realisatie van het C’est La Vie-Huis. De officiële 

opening zal op 4 maart 2017 plaatshebben. Er is dan ook in 2016 nog geen exploitatieresultaat. 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 

Balans per 31 december 2016 (x € 1.000) 

Activa 

Vaste activa  

Bedrijfsgebouw   360 

Inventaris    255 

     615 

Vorderingen    239 

Liquide middelen     13 

Passiva 

     867 

Kapitaal der stichting  -/- 117 

Langlopende schulden  524 

Kortlopende schulden  460 

     867 

 

Staat van baten en lasten over 2016 (x € 1.000) 

 

Baten      80 

Lasten 

Personele lasten   42 

Huisvestingslasten   93 

Commerciële lasten   12 

Kantoorlasten      4 

Algemene lasten   42   

Totale lasten    193 

    -/- 113 

Financiële baten en lasten -/-     4  

Saldo    -/- 117  



6 

Overzicht Fondsenwerving 

De volgende fondsen hebben ons financieel ondersteund: 

Fondsenwerving realisatie C'est La Vie-Huis ’t Gooi 

Stichting Roparun Palliatieve Zorg 176.375 

Stichting Roparun Palliatieve Zorg (in natura*) 93.646 

Oranje Fonds 50000 

Stichting VSB fonds 30000 

Dr. C.J. Vaillant Fonds 15000 

Fonds Sluyterman van Loo 3810 

Pasman Stichting 5000 

Stichting Elise Mathilde Fonds 5000 

Stichting Het R.C. Maagdenhuis 10000 

Stichting Welzijn Senioren 2.500 

Stichting RCOAK 10.000 

Stichting Lakeland Foundation 4.000 

Kattendijke Drucker Stichting 1.000 

Stichting Hulp na Onderzoek 3.000 

Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 3.000 

Stichting Monuta Charity Fund 6.200 

Joannes Stichting 1.500 

van Den Brink Houtman Stichting 3.500 

Hendrik en Maria Stichting 10.000 

van Reekum-van Moorselaar Stichting 15.303 

Marion G. Polak Stichting 2.000 

Roelsefonds 20.000 

Stichting Willemien Cohen 3.750 

Stichting Co Schippers Fonds 100 

Ouderenfonds 10.000 

Reeders Stichting 1.000 

Stichting Mont Ventoux 1.500 

Totaal: 487.184 

* in natura via Het Welzijnswarenhuis  
 

 

 

Indien gewenst kunt u de uitgebreide jaarrekening 2016 opvragen bij het bestuur. 

 

 


