Beleidsplan 2020
Vereniging Vrienden van het Hospice Almere

1. Wie zijn we en waartoe zijn we er?
Het Hospice Almere opende in april 2009 haar deuren. Dit “Bijna-Thuis-Huis” zoals ons Hospice
ook wel genoemd wordt, is het eerste en enige zelfstandige Hospice in Almere.
Een gastvrij huis waar aandacht, zorg en nabijheid heel vanzelfsprekend zijn. Soms is het niet
mogelijk om thuis te sterven. Toch willen mensen in hun laatste levensperiode graag in een
veilige en rustige omgeving afscheid nemen van hun dierbaren. Dit kan in het Hospice Almere.
Het Hospice biedt in 2020 individuele ruimten aan voor vijf personen in zijn of haar laatste
levensfase. Dit gebeurd, vanuit een huiselijke omgeving en omgeven door familie of naasten en
een team van sociaal betrokken vrijwilligers. Aangevuld met professionele zorgverlening door
een erkende zorginstelling en persoonlijke ondersteuning.
De missie van het Hospice Almere is een plaats bieden aan een ieder, ongeacht leeftijd,
achtergrond of geloofsovertuiging, om samen met naasten in een warme omgeving, op een
menswaardige wijze afscheid van het leven te kunnen nemen. Dit wil men doen door het creëren
van een huiselijke omgeving voor de bewoners en in een sfeer van rust, warmte en privacy, zorg
geven aan bewoners. Daarbij wil men hulp bieden bij het omgaan met het naderende
levenseinde. Het zorgen voor een 24/7 aanwezigheid van een grote groep, betrokken en goed
gekwalificeerde vrijwilligers, ondersteund door daartoe opgeleide en bevoegde
verpleegkundigen dan wel medici.
Het Hospice ontvangt jaarlijks vanuit het Ministerie VWS een subsidiebedrag. Dit bedrag is
afhankelijk van het aantal eigen opnames van bewoners op jaarbasis én een landelijk macrobudget. Het bedrag dat het Hospice ontvangt is net voldoende om de exploitatie van de Hospice
te dekken. Het Hospice is daarom ook afhankelijk van giften, donaties en dergelijke om tot een
betere exploitatie te komen. Ofwel, ze hebben Vrienden nodig die het Hospice financiële
ondersteuning biedt. Daarom zijn wij als vereniging “Vrienden van het Hospice Almere”
opgericht. Wij als vrienden van het Hospice Almere ondersteunen de missie van het Hospice van
harte.
De vereniging “Vrienden van Hospice Almere” heeft tot doel:
het verlenen van steun, materiële hulp en ondersteuning aan de te Almere gevestigde Stichting
Hospice Almere. Wij maken ons sterk voor het Hospice door het werven van middelen en
bijdragen van leden, donateurs en schenkingen voor de realisering, inrichting en exploitatie.
Invulling van de doelstelling:
De doelstelling wordt praktisch als volgt vormgegeven:
De vereniging “Vrienden van Hospice Almere” stelt zich ten doel:
1. Het werven van vrienden die de stichting financieel willen ondersteunen.
2. Het stimuleren van inzamelingacties en sponsoracties.
3. De financiële reserve vergroten om ook voor de toekomst reserves te hebben voor de
jaarlijkse exploitatie van het Hospice Almere.
4. Het ondersteunen van activiteiten van het Hospice Almere op het gebied van
kennisontwikkeling en kennisverspreiding over palliatieve terminale zorg.
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5. De naamsbekendheid van het Hospice Almere te vergroten door presentaties, lezingen,
publicaties, voorlichting op beurzen en op andere wijzen in Almere en omgeving.
Samenstelling bestuur + jaar van aftreden:
(zittingstermijn van de bestuursleden is per 4 jaar, maximaal 8 jaar)
Patrick Koelewijn, voorzitter (2023)
Etienne van Megen, penningmeester (2024)
Karin Kempe, contactpersoon vrijwilligers en fondsenwerving (2023)
Gerrie Ruijs, secretaris en fondsenwerving (2024)
Frans Bollen, lid, afvaardiging Stichting Hospice Almere (2021
Dick Hamaker, lid, afvaardiging Stichting Hospice Almere (2024)
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en onbezoldigd.

2. Met wie hebben we te maken?
Het Hospice Almere
Vrijwilligers van de Vrienden van het Hospice (inzet bij evenementen)
Vaste leden en Donateurs (vrienden)
Sponsoren eenmalige giften
Club van Honderd (bedrijven en of particulieren die periodiek schenken)

3. Afgesproken beleid voor 2020
Financiële doelstelling:
Tot en met 2019 zijn de middelen van het Hospice steeds toereikend geweest als de
Vrienden van het Hospice Almere jaarlijks € 10.000 aan het Hospice kon toevoegen. In 2018 en
2019 zijn deze bij de Vrienden in een algemene reserve gestald. Voor de periode 2020 wordt de
doelstelling van € 10.000,00 verhoogd vanwege de groei van het Hospice. De verbouwing,
inrichting en verhuizing van de nieuwe Hospice vraagt in 2020 om extra financiële middelen.
In 2020 is het streven om € 20.000 aan fondsen te werven.
De Vrienden van het Hospice Almere willen in de periode na 2020 nog meer bijeen gaan
brengen. De gedachte leeft om in Almere een tweede Hospice te gaan realiseren omdat de vraag
naar hospicezorg steeds groter wordt en er nu al veel mensen niet geplaatst kunnen worden.
Daarnaast streven wij naar opbouw van een financiële reserve die het de stichting mogelijk
maakt om ook bij grote financiële tegenspoed toch hun werkzaamheden te kunnen blijven doen.
We noemen dit de continuïteitsreserve.
Voor het verhogen van de inkomsten worden de volgende middelen ingezet:
• Verhoging aantal vaste leden/donateurs
De Vrienden hebben nu ca 147 vaste donateurs, die een incassomachtiging hebben gegeven. In
2020 moet dat aantal groeien naar 175.
• Op hetzelfde niveau houden van eenmalige giften
Er zijn ca 9 eenmalige en donaties die een bedrag van € € 1.664,59 opleverden. Voor 2020 is
het streven dit minimaal op hetzelfde niveau te laten blijven.
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• Geleidelijk vullen Club van Honderd
De Club van Honderd is een nieuw initiatief van de vereniging “Vrienden van Hospice Almere”
dat in 2020 operationeel gaat worden. Het uiteindelijke doel hierbij is een groep van 100
bedrijven, instellingen, verenigingen, particulieren enz. bijeen te brengen die zich verplichten
om vijf jaar lang jaarlijks een bedrag van € 120,00 (of een veelvoud daarvan) te doneren. Voor
2020 is het streven 25 deelnemers te hebben .
Hierbij worden ook bedrijven opgenomen, die in natura middelen geven en zich willen
verbinden voor vijf jaar.
Communicatiedoelstelling:
Nieuwsbrief:
Om goed in contact te blijven met onze vrienden, donateurs, clubleden en andere
belangstellenden van vrienden van het Hospice Almere, willen we 6 keer per jaar een
nieuwsbrief uitbrengen. De doelstelling hiervan is de betrokkenheid bij het Hospice te
bevorderen en ontwikkelingen rond het Hospice breder bekend te maken.
Voorlichting/presentaties:
Desgevraagd wordt door de vereniging Vrienden van het hospice Almere voorlichting gegeven
over fondsenwerving.
Voorlichting over het Hospice Almere verzorgd de stichting Hospice Almere.
Marketing en communicatieplan:
In 2020 wordt samen met de Stichting Hospice Almere een nieuw marketing- en
communicatieplan uitgebracht om de naamsbekendheid van het Hospice en daarmee ook meer
bekendheid bij mogelijke donateurs, te vergroten. Input en advies hiervoor komen vanuit de
denktank en studenten van het Windesheim.
De denktank is een adviesorgaan voor het Hospice Almere en voor “De Vrienden van het Hospice
Almere”. Hierin zitten, naast een afvaardiging van de Vereniging “Vrienden van het Hospice
Almere” en van de Stichting Hospice Almere ook verschillende personen uit het bedrijfsleven.
Eind 2019 is een onderzoek gestart naar hoe bekend het Hospice Almere is. Wat mensen weten
en verwachten van een Hospice en eventuele andere gedachten.
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
Om meer gestructureerd en goed afgestemd met de Stichting Hospice Almere te werken willen
we in 2020 een meerjarenbeleidsplan uitbrengen.

4. Activiteiten
Jaarlijks organiseert de Vrienden van het Hospice fondsenwerfactiviteiten.
Welke activiteiten voor 2020 gepland zijn, staat beschreven in het activiteitenoverzicht 2020 te
vinden in bijlage 1 behorende bij dit beleidsplan
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5. Organisatie
Het bestuur “Vrienden van Hospice Almere” vergadert minimaal 6 keer in 2020. Daarnaast
houdt het bestuur een keer per jaar een “beleid en reflectie ” bijeenkomst om stil te staan bij de
voortgang en nieuwe ontwikkelingen. Tevens bedoeld om een zelfevaluatie te houden en te
bezien of het beleid nog aanpassingen behoeft.
Om de afstemming goed te laten verlopen is er regelmatig contact met bestuur Stichting Hospice
Almere. Tevens vergaderen beide besturen twee keer per jaar samen, waarbij voortgang beleid
en nieuw beleid en ontwikkelingen worden besproken.
Communicatie met en waardering voor de vrijwilligers is zeer belangrijk. Zij zetten zich
belangeloos in voor de bewoners en maken dat het hospice als een liefdevol ´bijna-thuis-huis’
kan draaien. Daarom hebben we naast de nieuwsbrief extra aandacht voor de vrijwilligers.
Jaarlijks wordt door de coördinator van de Stichting Hospice Almere evaluatiegesprekken met
de vrijwilligers gehouden, waarvoor zo mogelijk door de “Vrienden van Hospice Almere” input
wordt aangeleverd.
Als blijk van waardering worden tijdens “de dag van de vrijwilliger” de vrijwilligers verbonden
aan het Hospice Almere en vrijwilligers die zich inzetten voor de fondsenwerf-activiteiten van
de Vrienden van het Hospice Almere door beide besturen in het zonnetje gezet.

6. Financiën
ANBI erkenning
De vereniging “Vrienden van het Hospice Almere” is een erkende Algemeen Nut Beogende
Instelling, ANBI met het RSIN. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens
90% inzet voor het algemeen nut.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde
belastingvoordelen bij erven, schenken, en giften.
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen, die de
instelling gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de volledige aftrek van periodieke giften moeten de donateurs
en de ANBI deze meerjaren gift (> 5 jaar) schriftelijk vastleggen in een overeenkomst.
Meer informatie vindt u op de webpagina van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl
Middelen en bestedingen
Voor de middelen en besteding van middelen zie begroting 2020 in bijlage 2.

7. Contact
Contactadres:

Secretaris Vereniging Vrienden Hospice Almere
Kameleonstraat 19, 1338HG Almere
Bezoekadres Hospice Buñuellaan 1, 1325 PP Almere
Telefoon:
Coördinator Hospice 06 16249878
E-mail:
vrienden@hospicealmere.nl
Website:
www.vriendenhospiceAlmere.nl
Bank:
Rabobank: IBAN nummer NL25RABO 0122 7578 58
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Bijlage 1

Activiteitenplan 2020
Fondsenwerving:
•

Clubleden werving voor “de Club van 100” (hele jaar door)
De Club van Honderd is een nieuw initiatief van de vereniging “Vrienden van Hospice
Almere” dat in 2020 operationeel gaat worden. Het uiteindelijke doel hierbij is een groep
van 100 bedrijven, instellingen, verenigingen, particulieren enz. bijeen te brengen die zich
verplichten om vijf jaar lang jaarlijks een bedrag van € 120,00 (of een veelvoud daarvan) te
doneren. Voor 2020 is het streven 25 deelnemers te hebben .
Hierbij worden ook bedrijven opgenomen, die in natura middelen geven en zich willen
verbinden voor vijf jaar.

•
•
•

Mei/juni voorjaarscollecte
Voetbal benefietwedstrijd Almere City
december 2020 Kerstcollecte

Naast deze activiteiten worden dit jaar diverse ideeën onderzocht en waar mogelijk nog
dit jaar uitgevoerd dan wel op het activiteitenplan 2021 geplaatst.
Het betreft:
- Benefiet concert.
- Aangemerkt worden voor het goede doel bij andere fondsenwerfactiviteiten zoals Botterrace. En statiegeldbonnen bij supermarkten
- Hardloopwedstrijd
- Kunstmanifestatie met veiling. Nader uitwerken voor volgend jaar
Overige activiteiten:
• 9 januari bestuur vrienden van het Hospice
• 6 februari 2020 eerste gezamenlijke bijeenkomst besturen Hospice
• 17 februari bestuur vrienden van het Hospice
• algemene ledenvergadering 25 maart 2020
• maart 2020 nieuwsbrief
• 2 april bestuur vrienden van het Hospice
• 14 mei bestuur vrienden van het Hospice
• mei 2020 nieuwsbrief
• 25 juni bestuur vrienden van het Hospice
• juli 2020 nieuwsbrief
• 15 september bestuur vrienden van het Hospice
• september 2020 nieuwsbrief
• oktober beleid/reflectie bijeenkomst bestuur Vrienden vh Hospice
• oktober 2020 tweede gezamenlijke bijeenkomst besturen Hospice
• 5 november bestuur vrienden van het Hospice
• november 2020 nieuwsbrief
• 7 december 2020 “dag van de Vrijwilliger”
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Bijlage 2

Begroting 2020
inkomsten

Contributies leden
Contributie / bijdrage bedrijven
Donaties eenmalig particulier

€ 5.800
€ 3.000
€ 500

Acties / Evenementen

€ 12.500

Totaal

€ 21.800
uitgaven

Vergaderkosten
Kamer van Koophandel
Kosten betalingsverkeer
Representatie
Hospice
tbv noodfonds
tbv wanbetalers
tbv garantstelling

€ 1.000
€ 50
€ 200
€ 250
€ 4.000
€ 1.000
€ 15.000

tbv marketingplan
Totaal
Resultaat Vrienden

€ 21.500
€ 300
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