
Beleidsplan hospice Gasthuis Groningen  

 

De Stichting Gasthuis Groningen – opgericht op 21 maart 1997 – heeft als doel het werven van 

fondsen ten behoeve van de Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen (ook opgericht op 21 maart 

1997). Deze laatstgenoemde stichting heeft als doel om aan personen in hun terminale levensfase een 

comfortabele, veilige en huiselijke omgeving te bieden waar men in alle vrijheid afscheid kan nemen 

van het leven. 

 

Het hospice Gasthuis Groningen is opgezet door Humanitas afdeling Groningen als een zelfsturend 

vrijwilligersproject. De 120 vrijwilligers beheren en besturen het Gasthuis. De verpleegkundige zorg 

wordt uitgevoerd door een thuiszorgorganisatie (Buurtzorg Groningen team Centrum) en de medische 

begeleiding van de gasten is in handen van hun eigen huisarts. De vrijwilligers worden ondersteund 

door een projectondersteuner die in dienst is van Humanitas. De dagelijkse leiding in het Gasthuis 

wordt uitgevoerd door het bestuur van beide stichtingen. 

 

Het Gasthuis ontvangt subsidie van het ministerie van VWS. Per opgenomen gast wordt een bepaald 

bedrag uitgekeerd waarbij men uitgaat van het gemiddelde aantal opnames per jaar, berekend over de 

laatste drie jaar. Het bestuur van de Stichting Gasthuis Groningen heeft er voor gekozen deze subsidie 

te laten aanvragen en innen via Humanitas. Het salaris van de projectondersteuner wordt betaald 

vanuit de VWS-subsidie. Het resterende bedrag wordt overgemaakt naar het Gasthuis als bijdrage in 

de huisvestingskosten. Dit bedrag is uiteraard allerminst kostendekkend om de exploitatie van het 

Gasthuis te betalen. Daarom is het noodzakelijk om fondsen te werven om het Gasthuis voor haar 

bewoners en vrijwilligers in stand te kunnen houden. 

  

De exploitatiebegroting van de Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen bedraagt per jaar rond de € 

90.000. Ongeveer de helft van dit bedrag komt binnen middels de eigen bijdrage van de gasten. Een 

gast betaalt normaliter € 40,00 per etmaal. In praktijk blijkt dat 75% van de gasten dit kan betalen en 

25% deels niet of helemaal niet. Daarom heeft de Stichting Gasthuis Groningen de taak om elk jaar 

middels fondswerving minimaal € 50.000 te werven om de exploitatiebegroting te kunnen betalen. 

 

Het Gasthuis heeft zes gastenkamers. Het uitgangspunt is om maximaal vijf gastenkamers te benutten. 

Bij overlijden en opbaring kan dan eventueel de zesde kamer in gebruik worden genomen. Door de 

grote vraag naar een kamer komt het regelmatig voor dat er zes gasten in het Gasthuis wonen. 

 

Ons beleid is er op gericht de bestaande situatie te continueren. 
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