
Vereniging Vrienden van Hospice Almere 
 
JAARVERSLAG 2015 
 
Op 8 april is de Algemene Ledenvergadering gehouden (voor de inhoud van deze 
ALV verwijzen wij u naar de notulen). 
 
Het bestuur is in 2015 negen keer bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we 
onze taak ‘het zoveel als mogelijk ondersteunen van de Hospice Almere’ zo goed 
mogelijk konden invullen.  
 
Een belangrijk speerpunt voor het bestuur in het afgelopen jaar was het 
vergroten van de naamsbekendheid van zowel de Hospice als de Vereniging 
Vrienden van Hospice Almere. 
Desiree van Leeuwen, die in juni ons bestuur is komen versterken, heeft de taak 
op zich genomen om via de sociale media de Hospice en de Vrienden een 
duidelijker gezicht te geven.  
Sinds november 2014 is er nu onze ‘eigen’ Facebook pagina. 
 
Ook de reguliere kanalen hebben we weer gebruikt om onze naamsbekendheid te 
vergroten: 

- Een advertentie in de ‘Almere Deze Week’ voor het werven van 
vrijwilligers, begeleid door een redactionele stuk; 

- Aanwezigheid op de ‘Goede Doelen kerstmarkt’ in Almere Haven; 
 
Ontwikkeling ledenbestand 
 
Op 1 januari 2015 bestond het ledenbestand uit 155 particulieren, waaronder 2 
bedrijven.  

Gedurende het boekjaar zijn 3 leden overleden, hebben 2 leden hun 
lidmaatschap om diverse redenen opgezegd.  

Wij mochten 9 nieuwe leden welkom heten. Het jaar werd afgesloten met in 
totaal 159 leden. 

Inkomsten uit acties en overige giften 
 
Enkele kleinere acties leverden door het jaar heen een bijdrage op voor de 
Hospice, waarvoor onze dank. 

De ‘Goeden Doelen Markt’ heeft € 121,40 opgeleverd, maar ook 6 nieuwe leden 
en 4 aspirant vrijwilligers. Deze geslaagde opbrengst was mede mogelijk door de 
verkoop van (kerst)artikelen gemaakt en geschonken door vrijwilligers en andere 
particulieren.  
Steeds vaker zijn er particulieren die bij bijzondere gebeurtenissen, afscheid of 
verjaardag, vragen om een bijdrage voor de Hospice Almere. Ook familieleden 
van bewoners hebben ons ruimhartig bedacht.  



 
Inkomsten afkomstig van 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 2015 met € 2110,00 heeft gesteund. 
 
Bijzondere uitgaven 
 
In de week van de palliatieve zorg hebben we de ass.-coördinatoren het 
boekwerk ‘Doodgewoon’ aangeboden. 
 
Ondersteuning Stichting Hospice Almere 

De garantstelling van € 10000,00 is ook dit jaar overgemaakt naar de Stichting 
voor de reguliere kosten. 
 
 
Marijke van Keeken – Blijie,     Wim van Keeken, 
Secretaris        penningmeester 


