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Nieuwsbrief Juli 2018 
 
Beste Lezer, 
 
De maand juni was voor het Hospice een niet onbelangrijke maand. De gezamenlijke Rotary 
verenigingen hielden voor de 2e keer de zogenaamde “ Haringparty ” bij Bakboord in Almere Haven. 
Ons Hospice was dit jaar aangewezen als doel voor de inzameling van gelden. Verleden jaar werd nog 
een bedrag opgehaald van plm. € 20.000,00 en als bestuur hoopten we dat dat resultaat ook dit jaar 
minimaal behaald zou worden. 
Aan het eind van de avond mocht Ineke Smidt een fantastische cheque in ontvangst nemen met 
daarop het formidabele bedrag van € 31.000,00.  
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar het organisatiecomité van de haringparty en al degene die 
voor de veiling de nodige stukken hebben ingebracht. 
 
Een tweede belangrijk moment was het toezenden van Woonzorg Nederland van het huurcontract 
voor de Kiekendief. Alhoewel we het eens zijn met de overeengekomen huur en kosten voor gas, 
water en licht en dergelijke, hebben we toch nog een aantal bespreekpunten met deze verhuurder. 
 
We willen in de 5 kamers een natte cel gaan aanbrengen, zodat bewoners niet over de gang 
behoeven te gaan om te douchen en dergelijke. Met een potentiele leverancier hebben we bekeken 
waar deze natte cellen geplaatst kunnen worden en kwamen toen tot de ontdekking dat de 
Kiekendief geen kruipruimte heeft om daarin de aan- en afvoer van die natte cellen te regelen. Dat 
zal waarschijnlijk betekenen dat we sleuven moeten boren, echter dan willen we wel weten waar de 
leidingen lopen. Dat laatste hebben we al meerdere malen aan de verhuurder gevraagd, echter een 
tekening van waar alle leidingen lopen, hebben wij nog niet ontvangen. 
 
Velen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het nieuwe pand te bezoeken en een idee te 
krijgen van de afmetingen en voorzieningen. We kregen enthousiaste reacties en vele suggesties 
over hoe we straks zaken zouden kunnen regelen. 
 
Voor een aantal van u zit de vakantie er al op, maar voor velen is deze nog aanstaande. We wensen 
dan ook eenieder de komende tijd veel zon, rust en heerlijke ontspanning toe en hopen jullie 
allemaal straks weer gezond in het Hospice te zien. 
 
Kiekendief hoe nu verder. 
Voorlopig houden we nog even de werktitel Kiekendief aan, maar als alle werkzaamheden straks zijn 
uitgevoerd en het gebouw klaar is om de bewoners te ontvangen, gaan we consequent over op 
Hospice Almere. 

http://www.hospicealmere.nl/
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We hebben met de huidige verhuurder, Zorgfix, afgesproken dat we tot aan de verhuizing bij hen in 
het pand blijven zitten. Er is wel de nodige commotie geweest rondom het Parkhuys, echter wij 
begrepen van het bestuur van Parkhuys, dat onze aanwezigheid niet in gevaar komt. 
 
Ondanks dat we de vakantietijd ingaan, zal het niet betekenen dat alles stil komt te liggen. 
Er zullen een aantal zaken moeten worden geregeld.  
Met de leverancier van de natte cellen zal verder moeten worden onderhandeld over de prijs en de 
installatie. 
Er moeten offertes komen voor het schilderwerk, zeil in het gehele gebouw en interne 
verbouwingen. 
We zullen met de coördinatoren het inrichtingsplan en de kleurstelling van het hele pand gaan 
bespreken. 
We zullen een investeringsplan moeten maken van zaken die nieuw moeten worden aangekocht. 
Er staan wat zaken opgeslagen, echter de vraag is of deze zaken nog bruikbaar zijn op de nieuwe 
vestiging. We zullen dus moeten selecteren en eventuele zaken die niet mee gaan, kunnen worden 
meegenomen door de vrijwilligers en wat niet wordt meegenomen kan naar andere organisaties. 
Er zal een verhuisplan moeten komen, waarin wordt vastgelegd hoe de kamers en andere ruimten 
worden ingericht en wie dit gaan doen. Daarbij kijken we ook naar uitkomsten van de gehouden 
enquête. 
Binnen het bestuur zijn twee bestuursleden aangewezen die verantwoordelijk worden voor het 
gehele proces. Anton Zuure is verantwoordelijk voor alle investeringen in het nieuwe pand en is de 
enige die besluiten kan nemen als zaken moeten worden gewijzigd of alsnog moeten worden 
aangekocht. 
Dick Hamaker neemt de verantwoordelijkheid voor de inrichting voor zijn rekening. Dus plaatsen 
meubilair, uitvoering werkzaamheden door bedrijven en alle zaken rondom Wifi, telefoon- en tv en 
radio. 
In het verhuisplan wordt ook aangegeven waar we een beroep moeten doen op onze vrijwilligers om 
zaken te regelen. Het verhuisplan willen we via een nieuwsbrief onder jullie aller aandacht brengen. 
 
Formatie-uitbreiding 
Op dit moment werkt Nicoline 18 uur voor het Hospice. Gelet op de uitbreiding van bedden, ten 
opzichte van de Clingendaellaan, heeft het bestuur de formatie tijdelijk uitgebreid met 6 uur. 
Op de laatste bestuursvergadering is vastgesteld dat de formatie definitief moet worden uitgebreid 
in verband met de 5 bedden straks in ons nieuwe pand. 
Er komt een 2e betaalde coördinator bij. Nicoline gaat 20 uur per week werken en de nieuw 
coördinator 16 uur. 
Nicoline gaat alle zaken rondom de zorg voor haar rekening nemen en de nieuwe coördinator zal 
actief zijn op het gebied van administratie, organisatie, inkoop en onderhoud gebouw. In overleg met 
Nicoline is besloten om één eindverantwoordelijke te hebben richting het bestuur. Dat blijft Nicoline. 
Als bijlage treffen jullie de opzet van de advertentie aan. We verwachten, gelet op de 
vakantieperiode, deze in september te kunnen plaatsen. Indien één van u interesse heeft, dan kan 
dat alvast bekend worden gemaakt. 
 


