
Er kan weer aan de weg 

getimmerd worden — Twee 

Nieuwe banners ! 

De nieuwe banner van de Vrienden,in dezelfde 
huisstijl als de folder, ziet u hieronder. Hij werd 
voor het eerst ingezet bij de Winterfair in ‘t 
Weijtendael in Wijhe op 20 november 2015. 
Secretaris Jan Broomans bemande die dag de 
verkoop- en informatiestand. Daarna werd de 
banner o.a. ingezet op de Hartkamp en op de 
burenavond op 17 december en in de Bagatelle. 
 
De Vriendenstichting heeft er verder voor 
gezorgd dat Stichting De Cirkel kan beschikken 
over een nieuwe banner. Met deze banner kan 
men zich op een passende en toch kleurrijke 
manier presenteren tijdens de verschillende 
bijeenkomsten in de regio.  
Jos Elshof (li) voorzitter van De Cirkel nam de 
banner in ontvangst van Marian Kalfs, voorzitter 
van De Vrienden. 

 

Jeugd, muziek en De Cirkel 
Deze bijzondere combinatie kwam tot stand tijdens 
de muziekavond in De Bagatelle op 18 maart jl. 
Hans Groen, bekend muziekdocent, had samen met 
De Cirkel deze speciale avond georganiseerd. 
Alle leerlingen van Hans, in de leeftijd van 6 tot + 20 
jaar, toonden op deze avond hun muzikale talent, 
zowel instrumentaal als vocaal. Ouders, 
grootouders, broertjes en zusjes waren gekomen om 
van de optredens te genieten. 
 
Voorafgaand aan deze avond hadden deze jongeren 
allerlei acties georganiseerd om geld in te zamelen 
voor De Cirkel. Zo werden er bijvoorbeeld 
zelfgebakken appeltaarten verkocht, lege flessen  
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opgehaald en werden familieleden overgehaald om 
een klein bedrag te betalen voor het bijwonen van de 
voorstelling. 
Fantastisch, wat een inzet van deze jonge artiesten. 
Als Vrienden hadden wij op deze avond, tussen de 
optredens door, leuke gesprekjes met deze jongeren 
bij onze stand. We vonden het heel waardevol dat 
we op deze manier verbinding konden maken tussen 
de jeugd en De Cirkel.  
Aan het eind van de avond werd de cheque met een 
aanzienlijk bedrag overhandigd aan 
vertegenwoordigers van De Cirkel. 
Wij willen op deze plaats nogmaals onze waardering 
uitspreken voor Hans Groen, die als spil in de 
organisatie dit alles mogelijk heeft gemaakt.  

 

Nieuw Beleidsplan 2016 —  

2020 en Jaarstukken 2015 

Er is de afgelopen maanden door het bestuur 
gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Ook heeft 
de kascommissie de jaarstukken van de 
stichting Vrienden gecontroleerd en zijn deze in 
de bestuursvergadering van 22 maart 2016 
vastgesteld, evenals het jaarverslag 2015. 
Zie  hiervoor www.decirkelraalte.nl bij het tabje 
“Vrienden van De Cirkel” onder “informatie”. 
Onderaan kunt u de documenten downloaden 
of inzien. 

 

INKOMSTEN 2015 

De inkomsten van de Stichting Vrienden van de 
Cirkel bestaan uit giften, donaties en legaten. 
Daarnaast proberen we geld bijeen te brengen 
via acties. Deze middelen worden o.a. gebruikt 
om de vrijwilligers van De Cirkel te 
ondersteunen zodat zij de terminale zorg op 
een hoog kwaliteitsniveau kunnen (blijven) 
bieden. Ook dragen wij bij in het 
exploitatietekort van De Cirkel. De bijdrage van 
de Vrienden in het exploitatietekort over 2015 
bedroeg € 20.000.    
     2015   2014 
Giften particulieren  4.995  6.821 
Organisaties en bedrijven 2.732  2.006 
Donateurs    1.410     525 
Legaten    3.000         0 

Opbrengst acties   2.645  4.762 
Rente        237     508 
Totaal           15.019       14.622 
 
Ondanks de opening van het nieuwe hospice en 
de daarvoor gevoerde acties waarvan de 
opbrengsten direct ten gunste van De Cirkel, 
kwamen, kan geconcludeerd worden dat 2015 
een goed jaar geweest is voor de Vrienden, 
mede dankzij een legaat van 3000 euro. 
De volledige financiële informatie zoals de 
exploitatierekening 2015 en de belans per 31 
december 2015 vindt u op www.decirkelraalte.nl 
bij “Vrienden van De Cirkel”.    

Geweldige Geweldige Geweldige 

opbrengst “Hart opbrengst “Hart opbrengst “Hart 

voor Salland”voor Salland”voor Salland”   

 

 

 

 

 

Alle stemmers Alle stemmers Alle stemmers 

Bedankt!!! Bedankt!!! Bedankt!!!  



Open Dag Hospice  1 jaar  

Op vrijdag 5 juni 2015 vond de feestelijke 
opening van het nieuwe Hospice plaats. Op 
zaterdag 4 juni a.s. is daarom een open dag bij 
het Hospice om u in de gelegenheid te stellen 
nader kennis te maken met ons werk, de 
vrijwillige terminale zorg thuis en in het hospice. 
De open dag is van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
 

Haikubundels 

Weet u dat er nog enkele Haikubundels 
beschikbaar zijn ? Deze prachtige 
gedichtenbundel, geschreven door Ada van den 
Bos en fraai geïllustreerd door Odilia Klein 
Koerkamp, is niet alleen lezenswaardig maar 
ook het bekijken waard. Bent u op zoek naar 
een mooi klein geschenk, stuur een email aan 
vrienden@decirkelraalte.nl  

Na overboeking van €10 op rekeningnummer 
NL 98 RABO 0120 6187 61 zorgen wij voor 
prompte aflevering op het door u gewenste 
adres. De verkoopopbrengst van  deze bundels 
komt geheel ten goede aan de Vrienden. 

midwinterhoornblazers  

laten hun hoorn klinken 

voor  de Cirkel 

Dankzij de intensieve lobby van het Vrienden 
bestuurslid Ton Lankhorst mocht hij op 24 
februari jl. een cheque in ontvangst nemen uit 
handen van Gerrit Lindeboom (re) namens de 
Midwinterhoorngroep Haarle.  
De Midwinterhoornblazers treden gedurende de 
wintermaanden op bij verschillende activiteiten 
die plaatsvinden in de regio. De overhandiging 
van de cheque ter waarde van € 750,- is 
hiervan het  prachtige resultaat. 
Hartelijk dank Midwinterhoornblazers ! 

Open Dag Hospice De Cirkel 

Monumentstraat 57b Raalte  

Zaterdag 4 juni 2016 

10.00—14.00 uur 

Colofon  
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