
Jaarverslag secretaris Hospice Hollands Kroon Tweede Thuis 2019

Begin van het jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereiding voor de 
omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan moest worden gewijzigd en daarom 
moesten, alvorens een bouwvergunning te kunnen aanvragen bij de gemeente vele 
onderzoeken worden gedaan. 

Om onze aanvraag bij de gemeente kracht bij te zetten hebben wij een film gemaakt 
die laat zien wat wij willen realiseren. De film is te bekijken via de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vk4mIOmZaeE

De Bouwvergunning is door de gemeente afgegeven. De financieringsaanvraag van 
Stichting Erfgoed Mostert aan één of meer banken is in voorbereiding.

Exploitatiebegroting en financieringsbegroting moeten echter herzien worden naar de 
inzichten van dit moment. Dat omdat naar aanleiding van een accountantsadvies de 
normbedragen, zoals opgenomen in onze concept-begroting, aangepast moesten 
worden en onderzoek wordt gedaan of wij als BTW-onderneming mogen functioneren.

Op lokaal niveau zijn diverse activiteiten georganiseerd om ons initiatief financieel te 
ondersteunen:

• De IJsmutsen (Janneke en Meike de Jong) deden mee aan een barrel tocht;
• Jeff en Lian Leever fietsten naar Santiago de Compostella;
• De Bonkte Hongd organiseerde een Duckrace;
• Wij deden mee aan de ING clubactie en ontvingen een mooie bijdrage;
• Walking Wieringen en Dorpsfeest Westerland verrasten ons met giften, evenals 

Camping Waddenzee, Kringloopwinkel Twice en huisarts v.d.Wardt.
• Het schip de Rotterdam van de Koninklijke Marine heeft onze hospice als goede 

doel geadopteerd het komende jaar. Bestuursleden hebben de aftrap 
meegemaakt waar een verloting al een mooi bedrag opleverde;

• Van de gemeente Hollands Kroon hebben wij een cheque in ontvangst 
genomen, wij waren door ‘het publiek’ uitgekozen als één van de vier

• initiatieven waarvoor de gemeente de bijdragen die zij zelf ontvangen hadden 
voor presentaties beschikbaar stelden;

• Wij stonden met een kraam op de Boerenlandfair in Westerland en op het 
Vistival in Den Oever.

Voor diverse organisaties hebben wij presentaties gegeven van onze plannen.


