
Vereniging Vrienden
van Hospice Almere
zoekt: secretaris en
bestuursleden
Sinds de start van Hospice Almere heeft de Vereniging Vrienden van Hospice Almere, het 
Hospice ondersteund met een jaarlijkse financiële bijdrage om de exploitatie kostendek-
kend te maken. In 2017 is het Hospice gegroeid van 2 naar 4 bedden. Het komende jaar 
zal dat 5 bedden worden. Hospice Almere zal in het komende jaar naar een nieuwe loca-
tie verhuizen. Ook daarom is de financiële steun van de Vrienden meer dan welkom.

De Vereniging heeft leden en donateurs, die jaarlijks met een bijdrage van contributie 
of donatie het mogelijk maken om deze financiële steun te realiseren. Daarnaast worden 
er activiteiten gerealiseerd om de jaarlijkse bijdrage mogelijk te maken. 

In de afgelopen jaren is er door vrijwilligers gecollecteerd bij o.a. tuincentra en locaties 
in de stad. Regelmatig ondernemen we acties  om nieuwe leden en donateurs te  werven. 
De Vereniging Vrienden van Hospice Almere heeft een ANBI-status.

De Vereniging zoekt ter aanvulling op het huidig bestuur nieuwe leden. We zoeken 
 versterking voor het secretariaat en het aandachtsgebied PR. en Marketing. De zit-
tingsduur van leden van het bestuur is 4 jaar en dit kan eenmaal verlengd worden voor 
 eenzelfde periode. Wij vergaderen eens in de 6-8 weken. Eénmaal per jaar is er een alge-
mene ledenvergadering van de Vrienden, waarbij alle leden welkom zijn. In deze verga-
dering worden de leden van het bestuur voorgesteld en benoemd. Eens per jaar is er een 
vergadering samen met het stichtingsbestuur van Hospice Almere.

BELANGSTELLING?

Heeft u belangstelling om het bestuur te versterken?

Meldt u zich dan aan via vrienden@hospicealmere.nl. Wilt u dan uw motivatie en 
 achtergrond als informatie toevoegen. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u 
opnemen.

Wilt u op een andere manier het werk van Hospice Almere ondersteunen, dan kunt u lid 
of donateur van de Vrienden worden. Het aanmeldingsformulier vind u op onze website 
www.hospicealmere.nl/vrienden-van-hospice/vrienden-fondsen/

Het bestuur van de Vrienden van Hospice Almere.


