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Vereniging Vrienden van Hospice Almere 
 

 
 
JAARVERSLAG 2014 
 
Door privé omstandigheden heeft de voorzitter Vera Kampschöer zich in juni 
tijdelijk teruggetrokken uit het bestuur van de Vereniging. Marjan Westerman 
was genegen om het voorzitterschap op zich te nemen. In het bestuur is in juni 
opgenomen Desiree van Leeuwen. Zij heeft de taak om de sociale media te 
onderhouden.  

Het bestuur is in 2014 tienmaal bij elkaar gekomen, inclusief de Algemene 
Ledenvergadering.  
Punten die aan de orde zijn geweest zijn o.a. de naamsbekendheid van de 
Hospice. In de ‘Almere Deze Week’ is het afgelopen jaar een advertentie 
geplaatst voor het werven van vrijwilligers, begeleid door een redactioneel stuk.  
De Hospice bestond afgelopen jaar 5 jaar. Dit lustrum is gevierd door een zeer 
geanimeerde bijeenkomst met de vrijwilligers, vrienden en genodigden in de 
Voetnoot. 
Op 16 april is de Algemene Ledenvergadering bijeen gekomen. Joanne Veldkamp 
gaf als coördinatrice van de Hospice een overzicht over het jaar 2014. Ook het 
jaarverslag en de jaarrekening werden gepresenteerd zo ook de begroting voor 
het lopende boekjaar. De begroting werd staande de vergadering geaccordeerd.  
Op 20 november organiseerde de Stichting een ‘eindejaarsborrel’ voor de 
vrijwilligers in het Eksternest. Het bestuur was ook uitgenodigd voor deze borrel. 
Ook dit jaar waren we vertegenwoordigd op de ‘Goede Doelen Kerstmarkt’ in 
Almere Haven. In december is er een collecte gehouden bij Intratuin. 
 
Per 31 december 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: 
Voorzitter   Marjan Westerman (a.i.) 
Secretaris   Marijke van Keeken – Blijie 
Penningmeester  Wim van Keeken 
Lid (PR, Stichting)  Fred Loupias 
Lid (PR, sociale media) Desiree van Leeuwen 
Lid (Stichting)  Frans Bollen (vervangt Fred Loupias, indien nodig) 
 

Ontwikkeling ledenbestand 

Op 1 januari 2014 bestond het ledenbestand uit 153 particulieren en  
1 bedrijfslidmaatschap. Gedurende het boekjaar zijn 3 leden overleden, hebben 8 
leden hun lidmaatschap om diverse redenen opgezegd. Wij mochten 13 nieuwe 
leden welkom heten. Het jaar werd afgesloten met in totaal 155 leden, 
waaronder 2 bedrijfslidmaatschappen. 
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Inkomsten uit acties en overige giften 

Enkele kleinere acties leverden door het jaar heen een bijdrage op voor de 
Hospice, waarvoor onze dank. 
Een collecte gehouden in december bij het tuincentrum ‘Intratuin’ heeft ruim  
€ 940,00 opgeleverd.  
De ‘Goeden Doelen Markt’ heeft € 232,00 opgeleverd, maar ook een nieuw lid en 
4 aspirant vrijwilligers.  
 
Wethouder I. Schmidt had bij haar afscheid om een donatie aan de Vrienden 
gevraagd, evenals Daan Kappelhof, huisarts in de ‘Bouwmeester’. 
 
Familieleden van bewoners hebben ons ruimhartig bedacht evenals diverse 
donaties van particulieren.  

Bedrijven 

Ook dit jaar hebben we veel bedrijven benaderd om een bedrijfslidmaatschap 
aan te gaan met de Vrienden van Hospice Almere. Helaas zijn de economische 
omstandigheden ernaar dat bedrijven soms wel een eenmalige donatie willen 
doen, maar ons niet meerjarig kunnen steunen. We hebben 2 bedrijfsleden. Een 
is Gonny Splint makelaardij, die van elke transactie € 10,00 overmaakt, en ons 
op die manier in 2014 met € 510,00 heeft gesteund. 
Bij de opening van een nieuwe vestiging doneerde Autobedrijf Jedi Zeewolde B.V. 
€ 2250,00. 
Bij het sluiten van het boekjaar verblijde ING Insurance Eurasia N.V. ons met 
een donatie van € 500,00.  
Uitgaven 

In verband met het lustrum zijn uitnodigingskaarten en enveloppen aangeschaft. 
De Vereniging en de Stichting hebben de portokosten voor de mailing op zich 
genomen. Als cadeau voor de jubilerende Stichting heeft de Vereniging een 
sponsorbord met logo aangeschaft.  

In de week van de palliatieve zorg hebben we de bewoners van het flatgebouw 
waarin de Hospice is gevestigd een herfstboeket aangeboden. 

Ondersteuning Stichting Hospice Almere 

De garantstelling van € 10000,00  is ook dit jaar overgemaakt naar de Stichting 
voor de reguliere kosten. 
Geurende het boekjaar heeft de Vereniging een bijdrage geleverd van totaal      
€ 3600,00 als tegemoetkoming van de reiskosten van de coördinatrice van de 
Hospice. Deze bijdrage is in mindering gebracht op de garantstelling van 2014. 
 
Marijke van Keeken – Blijie,     Wim van Keeken, 
secretaris        penningmeester 


