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Bestuurders;
Marina Bol beleidsontwikkeling, PR, Communicatie en kwaliteit van zorg
Margot de Bekker beleidsontwikkeling, Bedrijfsvoering

Doelstelling
Onze doelstelling is dat ieder mens recht heeft om in een menswaardige en respectvolle
omgeving afscheid te nemen van het leven. Vrijwel iedereen zou het liefst in zijn eigen huis
sterven. Helaas is dat niet altijd mogelijk. In het C’est La Vie-Huis staan rust en waardigheid
centraal. Onze vrijwilligers en professionals bieden in deze laatste fase van het leven zorg,
aandacht en ondersteuning. Zo kunnen zij nog alles uit het leven halen wat erin zit, ook al is de
dood dichtbij.
Inleiding:
Het jaar 2017 stond in het teken van het afronden van de verbouwing en na de opening met het
starten met de zorg voor de gasten. Met de vooraf opgeleide vrijwilligers en het vaste
verpleegkundig team van Buurtzorg, werd de zorg aan de gasten en hun naasten geleverd. Het
jaar was ook een jaar van ervaren en leren met elkaar en het opstarten van rituelen, zoals bijv.
het afscheidsritueel.
We kijken terug op een jaar van groei en van zorg aan heel veel tevreden gasten en hun naasten.
Een huis waar ze zich “bijna” zoals thuis hebben gevoeld.
Daarnaast hebben we ook een plek kunnen creëren waar vrijwilligers graag komen, en hun
inzet heel erg wordt gewaardeerd.
Laatste stuk van de verbouwing:
Het 1e kwartaal stond nog in het teken van een hectische laatste fase van de verbouwing en het
inrichten van het pand, daarnaast werden vrijwilligers nog getraind en ingewerkt.
Op 4 maart is ons huis officieel geopend.
Bestuur en zorgmanagers
De beide oprichters en bestuurders van de stichting, Marina Bol en Margot de Bekker, hebben
tot aan de opening van het huis de verbouwing, Financiën, PR en communicatie, werving van
vrijwilligers en samenwerking met het verpleegkundig team voor hun rekening genomen.
Hierbij zijn zij ondersteund door de (vrijwillige) bestuursleden van de RVT en een groot aantal
vrijwilligers, o.a. in communicatie, inrichting van het pand, kook en tuin werkgroepen.
Na de opening zijn beide zorgmanagers, naast hun bestuurstaken, de dagelijkse gang van zaken
gaan coördineren. Vanaf juni zijn zij daarbij ondersteund door 2 vrijwillige coördinatoren. Anita
Posthumus en Alide Teekens.
In verband met de hoeveelheid taken van de beide bestuurders/zorgmanagers is Anita
Posthumus vanaf 1-09-2017 als coördinator aangenomen voor 18 uur per week.
Gasten:
Na de opening is op dag 1 de eerste gast in het huis ontvangen.
In 2017 hebben we totaal 63 gasten mogen ontvangen:
Hospicezorg
Respijtzorg

57 gasten
6 gasten

Verdeling naar man en vrouw:
Vrouwen
36
Mannen
27
In 2017 zijn we druk bezig geweest om voor vergoeding vanuit de WMO in aanmerking te
komen. Hiervoor is een AGB code ingeregeld en een Vecozo aansluiting. Het contract met
Regio GV is in 2017 nog niet tot stand gekomen.
De Respijtzorg gasten die in 2017 in ons huis verbleven hebben dit op eigen kosten gedaan.
In 2017 hebben we uit diverse gemeenten gasten mogen ontvangen. In onderstaande tabel is de
herkomst van de gasten te lezen.
Herkomst gasten:
Gemeente
Gooise Meren
Bel gemeenten ( Laren, Blaricum, Huizen)
Hilversum
Baarn/ Soest
Amsterdam
Almere
Wijdemeren
Waalre

Aantal
17
13
10
5
6
5
6
1

Vrijwilligers:
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het C’est La Vie-Huis. Op allerlei manieren dragen
mensen met veel compassie bij aan de zorg voor de gasten en in het huis. Een ieder draagt bij
wat hij kan, voor de een is dat mee-zorgen aan het bed, voor de ander een lekkere maaltijd
verzorgen of klussen in de tuin of in het huis.
Aan het einde van 2017 zijn er 65 vrijwilligers die in het huis inzetbaar zijn om te helpen bij de
zorg voor de gasten, te koken, met administratie en de tuin. Daarnaast zijn 15 vrijwilligers
werkzaam in verschillende bestuurstaken, en zij ondersteunen bij diverse activiteiten.
Voor de vrijwilligers zijn er diverse mogelijkheden om te werken aan de
deskundigheidsbevordering. Iedere vrijwilliger start altijd met de basistraining.
Daarnaast hebben we de volgende activiteiten georganiseerd; Tiltrainingen, Was trainingen,
Zingevingsbijeenkomsten, Mindfulness workshops, Vrijwilligersavonden, diverse praktische
werkgroepen van vrijwilligers.
Professionele zorg:
De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door een vast team van Buurtzorg en de zorg
‘s nachts door vaste mensen van Carematch. Er zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig
voor de medisch/ verpleegkundige zorg.
Netwerk:
We maken deel uit van de VPTZ, het palliatiefnetwerk Gooi en Vechtstreek, daarnaast werken
we samen met de ziekenhuizen, huisartsen in, en psychosociale ondersteuners, diverse kerken.

Financiën:
Balans per 31 december 2017
Activa
(na voorstel
resultaatbestemming)

31 december
2017
€

€
Vaste activa
Materiële vaste activa

€

769.221

31 december
2016
€

614.958

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingvorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

5.383
4.702
3.690
8.336

237.187
2.129
22.111

239.316

19.326

12.889

810.658

867.163

Passiva
(na voorstel
resultaatbestemming)

31 december
2017
€

€
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserve

-326.562
9.000

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Financiële lease verplichtingen
(kortlopend)
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van
pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal

31 december
2016
€

€

-117.063
-317.562

-117.063

794.472

524.452

5.976

5.976

4.092

1.839

6.917

3.674

4.094
312.669

4.093
444.192
333.748

459.774

810.658

867.163

Staat van baten en lasten over 2017
2017
€

2016
€

Netto-omzet
Giften en baten uit fondsenverwerving

104.901
146.497

4.595
74.995

Som der exploitatiebaten

251.398

79.590

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten

124.819
19.268
11.265
14.055

19.738
2.934
1.837
17.140

64.269

-

Overige bedrijfskosten
Verzorging
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

11.314
145.494
6.118
10.303
14.900

92.874
13.927
2.209
41.868

Som der exploitatielasten

421.805

192.527

Exploitatieresultaat

-170.407

-112.937

40
-30.132

-4.126

Resultaat

-200.499

-117.063

Resultaatbestemming
Kapitaal
Bestemmingsreserve

-209.499
9.000

-117.063
-

Bestemd resultaat

-200.499

-117.063

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

