Jaarverslag 2016 Vereniging Vrienden Hospice Almere
Bestuur
Het bestuur van de Vrienden bestond op 1 Januari 2016 uit de volgende personen.
Voorzitter
Vera Kampschöer.
Secretaris
Marijke van Keeken–Blijie
Penningmeester
Wim van Keeken
Lid
Frans Bollen
Per 1 Januari 2016 had de vereniging 160 leden waarvan 2 bedrijven. Per 31 december 2016 waren
er 162 leden.
Ook dit jaar heeft het bestuur naar nieuwe bestuursleden gezocht, en heeft die mede in overleg met
het Stichtingsbestuur van Hospice Almere, gevonden in de volgende personen:
Frans Bollen voor de functie van Voorzitter (tijdelijk)
Rene Mooij voor de functie van Secretaris
Hans Wimmers voor de functie van Penningmeester.
Blijft er nog een vacature over. Tevens is er nog een plaats over als bestuurslid, ter invulling door de
Stichting van Hospice Almere, zoals in de statuten is vermeld.
Deze bestuurswisseling dient nog in de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2017 te worden
bekrachtigd. De nieuw te benoemen bestuursleden hebben in goed overleg, eind 2016 de
bestuurlijke werkzaamheden overgenomen. Vandaar dat de “voormalige” bestuursleden de ALV in
2017 zullen openen, waarna als eerste de “nieuwe” bestuursleden verkozen kunnen worden.
De bestuursleden: Vera Kampschöer, Wim van Keeken en Marijke van Keeken-Blijie worden heel
hartelijk bedankt voor hun jarenlange inspanning binnen het bestuur van de Vereniging Vrienden van
Hospice Almere. Bijzondere dank is het bestuur verschuldigd aan het voormalige bestuurslid
Marianne Westerman voor haar bijdrage aan het bestuur tijdens enkele moeilijke periodes, in
verband met tijdelijke terugtrekking van een van de bestuursleden.
Hospice
Hospice Almere heeft als bijna-thuis-huis ook in 2016 haar bestaansrecht bewezen.
32 bewoners verbleven in ons huis en namen, begeleid door onze vrijwilligers en coördinatoren, op
een waardige wijze afscheid van het leven.
Helaas moesten wij 43 maal een verzoek tot opname afwijzen, vanwege onvoldoende capaciteit van
ons Hospice, dat helaas maar 2 plaatsen heeft. De Stichting Hospice blijft zoeken naar een nieuwe
Locatie.
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Bijdrages.
Buiten de toegezegde bijdrages van de leden zijn er dit jaar als extra inkomsten.
Een storting van Gonny Splint makelaardij, van 1420 € .
Er is dit jaar in december 2 weekenden gecollecteerd bij Almeerplant, en dit heeft 2595 € opgebracht.
De garantstelling van 10.000 € is ook dit jaar overgemaakt naar de Stichting voor de reguliere kosten.
PR
Er is een PR werkgroep gestart bestaande uit vertegenwoordigers van zowel de vrienden, de stichting
als vanuit de hospice. Deze gaat zorgdragen voor een eenduidige communicatie, en zorgdragen dat
PR activiteiten beter op mekaar worden afgestemd.

Marijke van Keeken – Blijie,
Secretaris
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Wim van Keeken,
penningmeester

