ANBI instelling Stichting Vrienden van de Populier

Doelstelling
Het doel van de stichting is de verruiming van het welzijn van de palliatief terminale client. Hospice
de Populier biedt zorg op maat in een huiselijke sfeer, waarbij we de hoogst mogelijk kwaliteit van
leven nastreven. Onze deskundige begeleiding sluit aan bij de specifieke wensen van gasten en hun
naasten en onze zorg omvat lichamelijke, psychische, emotionele en spirituele aspecten. Ons team
bestaat uit (palliatief) deskundige verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en artsen. Zij krijgen
ondersteuning van gedreven vrijwilligers. En u heeft uw familieleden en vrienden altijd dicht bij u als
u dat wenst. Ook 's nachts.
Hospice de Populier is een high care voorziening, 24 uur per dag is er professionele zorg aanwezig.
Wij zijn een open instelling en onze zorgverlening is gericht op cliënten vanaf 18 jaar die door een
ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven zijn gekomen en een levensverwachting hebben
van ongeveer drie maanden. We hebben daarnaast ook ruimte voor tijdelijke opnames voor
symptoombestrijding of ontlasting van de thuissituatie. (bron: folder hospice de Populier).
Hospice de Populier bevindt zich op Landgoed Bakel en is onderdeel van de Zorgboog. Er verblijven
tussen de 150 en 200 gasten per jaar op de Populier, de gemiddelde ligduur is 19 dagen. Op
zorgkaart Nederland scoort de Populier een 9,7 en we hebben 100% score op het feit of anderen ons
aanbevelen. Het Hospice heeft begin 2019 het keurmerk Prezo Hospicezorg behaald. Het keurmerk
toont aan dat hospice de Populier verantwoord en kwalitatief hoogstaande zorg verleent aan haar
gasten. Het Prezo keurmerk is vergelijkbaar met een Michelinster in de restaurantwereld. Hiermee
behoudt hospice de Populier haar lidmaatschap bij de Associatie Hospicezorg Nederland en voldoet
aan de gestelde kwaliteitseisen door zorgverzekeraars.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Vrienden van de Populier
Ook bekend als: Hospice de Populier
ANBI sinds: 13-4-2012
Telefoonnummer: 0492-504805
K.v.K: 55109942
RSIN/ Fiscaal nummer: 851569481
Website adres: https://www.zorgboog.nl/stichting-vrienden-van-de-populier
Adres: Roessel 3
Postcode: 5761 RP
Plaats: Bakel
E-mailadres: info@zorgboog.nl

Bestuur
Het bestuur van de "Stichting vrienden van de Populier" bestaat op 31 december 2020 uit:
- E.M.G. Kamps Jacobs (Voorzitter)
- H.J.T. van de Ven (Penningmeester)
- P.A.H.M. Verbruggen (Secretaris)

Beleidsplannen
De giften worden besteed aan zaken die een positieve invloed hebben op het
welzijn van de gasten welke verblijven binnen hospice de Populier. Het te voeren beleid wordt
neergelegd in meerjarenplannen en vertaald naar een jaarplan.
Onderwerpen/thema's uit het kwaliteitsplan 2021 vertaald naar de volgende doelstellingen:
• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: vrijwilligers worden geïnstrueerd over positieve
gezondheid en laten de gasten in hun eigen regie door zelfzorg te stimuleren i.p.v. zaken
over te nemen. Medewerkers gaan in gesprek met de gasten en hun naasten gericht op
positieve gezondheid gelinkt aan het spinnenweb.
• Wonen en welzijn: naast het activiteitenaanbod vanuit samen vieren kan de actievere gast
rekenen op een passend activiteitenaanbod evt. samen met naasten (participatie) of een
maatje (vaste vrijwilliger).
• Veiligheid: 100% score op de in- en externe medicatie-audit.
• Leren en werken aan kwaliteit.
• Algemeen: team van de Populier is op consultbasis inzetbaar op alle locaties van de Zorgboog
en op aanvraag binnen de wijkzorg.

Algemeen.
Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt en deze wordt ter goedkeuring tijdens een
vergadering aan het bestuur voorgelegd. Per kwartaal wordt hierover verantwoording afgelegd en
jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld. De inkomsten bestaan uit eenmalige giften van individuen
of bedrijven of uit terugkerende giften voor een afgesproken periode. De ANBI werft inkomsten door
sponsorbrieven te versturen naar bedrijven, goede doelen stichtingen, informatie verstrekking naar
gasten en naasten.

Bestuurskosten
Het bestuur geniet geen enkele beloning of vergoeding voor zijn werkzaamheden.

