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Beste Lezer, 

 

Niet alleen op de voorlichtingsavond over de nieuwe locatie voor ons Hospice kregen we vele 
enthousiaste reacties, maar ook de berichtgeving in de media was voor velen een moment om naar 
het Hospice op een positieve wijze te reageren. 

We hebben in principe overeenstemming met Woonzorg Nederland en op dit moment kijken juristen 
naar de laatste punten en komma’s van de huurovereenkomst. 

Op de voorlichtingsavond is aangegeven dat wij verwachten in het 4e kwartaal 2018 over te gaan 
naar het nieuwe Hospice. Dat lijkt nog ver weg, maar die tijd hebben we nodig om het nieuwe 
Hospice op een goede manier in te richten en aan te kleden. 

Samen met een bouwkundige bekijken we hoe het nieuwe pand ingericht kan worden. Zeker is wel 
dat in de 5 kamers een eigen natte ruimte wordt aangebracht zodat onze bewoners niet, zoals ook 
op de Clingendaellaan, over de gang moeten voor het nemen van een douche etcetera. 

Voor ons is van belang om de schriftelijke huurovereenkomst te kunnen tekenen, omdat dit voor ons 
het moment is om die natte ruimten, te gaan bestellen. 

Naast die natte ruimten moet ons pand “kleur ”krijgen. We gaan daarvoor de binnenhuisarchitecte 
benaderen die ons ook geadviseerd heeft bij de kleurstelling op de Clingendaellaan. 

Daarnaast gaan we het pand grotendeels voorzien van nieuw linoleum, zodat de huidige zichtbare 
slijtplekken verdwijnen. 

Via de komende Haringparty hopen we dat een schilderbedrijf bereid zal zijn om tegen gereduceerd 
tarief muren en plafonds te verven en datzelfde geldt natuurlijk ook voor het leveren en leggen van 
het linoleum. 

Via diezelfde Haringparty hopen we dat zich bedrijven aanmelden, die de keuken kunnen vernieuwen 
en alle apparatuur die we nodig hebben, kunnen leveren tegen een mooie prijs. 

Kortom het hele proces vraagt om een duidelijke planning, zodat niet straks iedereen op hetzelfde 
moment bezig is. 

http://www.hospicealmere.nl/
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Daarnaast moeten we nadenken over de inrichting van de 5 kamers, woonruimten en kantoor. Veel 
zaken die van de Clingendaellaan gekomen zijn en die nu zijn opgeslagen, vertonen duidelijke 
tekenen van gebruik. We willen dan ook alle kamers zo uniform mogelijk inrichten en dat zal 
betekenen dat een aantal zaken echt zal moeten worden vernieuwd. 

Er zullen ook technische zaken moeten worden geregeld. Tv’s moeten worden aangesloten op het 
lokale systeem. De Wifi voorzieningen up to date worden gemaakt, zodat meerdere bewoners en 
vrijwilligers hier goed gebruik van kunnen maken. 

Alle bovenstaande zaken en nog vele anderen worden in een verhuisdraaiboek vastgelegd en daarbij 
wordt tevens aangegeven, wie de werkzaamheden gaat doen. Uiteraard zullen we voor bepaalde 
zaken een beroep doen op de vrijwilligers, 

Op de afgelopen bestuursvergadering hebben we besloten om de taken ten aanzien van het nieuwe 
Hospice te gaan verdelen: 

- Anton Zuure is verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten met leveranciers, het 
afsluiten van overeenkomsten, en het toezien (samen met Dick Hamaker) op de juiste 
uitvoer van de afspraken door de leveranciers; 

- Dick Hamaker is verantwoordelijk voor de inrichting en oplevering van het pand dit in 
afstemming met de coördinatoren en het bestuur. 

Indien mocht blijken dat gaande het proces andere wensen op tafel worden gelegd door 
coördinatoren of bestuursleden of vrijwilligers, kan alleen door Anton Zuure hiervoor opdracht 
worden gegeven, of niet. 

 

Belangrijke bezoek datum 

Op zaterdag 16 juni aanstaande van 11.00 uur tot 16.00 uur nodigen we alle belangstellende uit een 
kijkje te komen nemen in de nieuwe locatie voor ons Hospice. Uiteraard zijn we dan nog niet 
begonnen met de verbouwing, maar we willen eenieder de gelegenheid geven een indruk op de 
doen van de ruimten die we gaan gebruiken voor de komende jaren. Via het gebouw van De 
Kiekendief kan je de nieuwe ruimte bereiken. Wij zorgen voor thee en koffie en hopen dat velen 
hiervan gebruik gaan maken. 

 

Uitbreiding coördinatie uren 

Op dit moment heeft onze coördinator een vaste aanstelling voor 18 uur per week en dit aantal is 
tijdelijk uitgebreid tot 24 uur in verband met de uitbreiding van het aantal bedden van 2 naar 4. 

Op de afgelopen bestuursvergadering is onder andere met Nicoline gesproken over een toekomstige 
structurele aanpassing van het aantal coördinatie-uren. In totaal willen we een formatie-uren aantal 
van 36 uur per week. De structurele bijdrage van de Gemeente Almere, maakt deze uitbreiding voor 
een groot deel mede mogelijk.  

Het bestuur heeft besloten om naast Nicoline een nieuwe betaalde coördinator aan te stellen en 
daarvoor een procedure te gaan starten. Er zal een functieprofiel worden gemaakt voor de nieuwe 
coördinator en dit zal worden besproken met het huidige coördinatieteam. Zowel interne- als 
externe kandidaten zullen worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. We zullen eerst 
een nieuwsbrief aan alle vrijwilligers zenden en daarna de advertentie plaatsen. 

 

 

 


