
 
 
 
 
 
 
Beleidsplan 2016 t/m 2019 
 
 
Doelstelling en missie 
De Stichting Vrienden van De Cirkel heeft als doelstelling om de Stichting De Cirkel financieel 
en anderszins te ondersteunen. 
Het is onze missie dat De Cirkel de terminale zorg op een hoog kwaliteitsniveau kan blijven 
bieden zowel thuis als in het Hospice. Ook  willen wij onze grote groep vrijwilligers 
ondersteunen zodat zij hun bijzondere werk met passie kunnen blijven doen en daarmee 
een troostrijke omgeving kunnen creëren.  
 
Historie  
De Stichting Vrienden van De Cirkel  is sinds 1 januari 2011 de voortzetting van het werk van 
twee voormalige stichtingen: Stichting Vrienden van het Hospice Midden - Salland Bijna 
Thuis Huis, gevestigd in Raalte en Stichting Vrienden van de Terminale Thuiszorg Raalte en 
omgeving.   
Naast de zorg die al sinds 1985 bij mensen thuis wordt geboden, is sinds 2005 terminale zorg 
mogelijk in een Hospice, met twee gastenkamers. 
In 2015 is nieuwbouw van het Hospice gerealiseerd aan de Monumentstraat 57b in Raalte. 
Thans beschikt De Cirkel over een moderne, prettige woonomgeving waar aan vier gasten en 
hun naasten, zorg en ondersteuning kan worden geboden. 
Financieel heeft de Stichting Vrienden van De Cirkel in de periode 2011 t/m 2015 in totaal  
€ 117.500,- bijgedragen aan de financiële exploitatie van De Cirkel. Dit bleek noodzakelijk 
door de structureel te lage bezetting in het oude hospice, waardoor de subsidies 
ontoereikend bleken om de kosten te dekken. 
 
Bestuur  
Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Cirkel is verantwoordelijk voor het beleid  op 
hoofdlijnen, draagt er zorg voor dat het beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die 
uitvoering.  
De leden van het bestuur zijn actieve, betrokken en ervaren mensen uit de regio Midden-
Salland en worden benoemd voor vier jaar met een maximale zitting van twee termijnen.  
Een bestuursfunctie wordt onbezoldigd uitgevoerd, eventuele bestuurskosten kunnen 
gedeclareerd worden.  
 
Visie  

 Huidige situatie 
Veel werk is verzet om de terminale zorg vanuit De Cirkel, zowel thuis als in het Hospice,  
meer bekendheid te geven binnen de regio. De vrijwilligers van De Cirkel worden door ons 
ondersteund, o.a.  via bijdrage aan extra opleiding en bijscholing. 



De nieuwbouw van het hospice in 2014 – 2015 is van grote invloed geweest op de giften 
bestemd voor de Vriendenstichting. Door de bijdragen aan De Cirkel is het vermogen van de 
Vrienden van De Cirkel sterk afgenomen. 
 

 Toekomstige situatie 
Financiële steun aan De Cirkel zal de komende jaren noodzakelijk blijven. De exploitatie van 
het Hospice vraagt extra financiële ondersteuning omdat subsidies – telkens berekend met 
terugwerkende  kracht over de voorafgaande drie jaren – niet  toereikend zijn. Uitbreiding 
van het aantal kamers, van 2 naar 4 en de toename van de hele organisatie daaromheen 
vergt meer financiële middelen.  
Er moet  geld binnenkomen om de zorg minimaal op het huidige kwaliteitsniveau te kunnen 
bieden en de grote groep vrijwilligers in hun mooie, noodzakelijke, werk  verder te 
ondersteunen.  
Vrienden  zijn er om daarbij te helpen en te doen wat  binnen hun mogelijkheden ligt. 
 
 
Strategie 
Hoe kunnen we dat bereiken ? 
In het algemeen gesteld: door bronnen van inkomsten te zoeken, acties en activiteiten te 
ontwikkelen en daar een bijdrage aan te leveren. Dit houdt onder meer in:  

 De Vriendenkring uitbreiden met mensen, bedrijven, instellingen, verenigingen enz., 
die bereid zijn om jaarlijks of incidenteel een financiële bijdrage te leveren. 

 De Vriendenkring uitbreiden met vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten bij acties 
en activiteiten van de Vrienden van De Cirkel. 

 Het actief werven van vrienden/donateurs door deelname aan regionale 
evenementen, fairs, promoten van en tegemoetkomen aan informatiebehoefte over 
mogelijkheden en zorg die De Cirkel met al haar vrijwilligers, kan bieden. 

 Reageren op acties in de regio zoals bv. Hart voor Salland van de Rabobank. 

 Brochures van Vrienden van De Cirkel regionaal verspreiden en onderbrengen bij 
veelal zorggerelateerde instellingen als artsenpraktijken, ziekenhuizen en plaatselijke 
dependances, apotheken e.d. , maar ook bij notariskantoren, cultuur-/buurt-/ 
parochiehuizen enz. 

 Via coördinatoren van De Cirkel nabestaanden van cliënten bekendmaken met de 
doelstelling van de Vriendenstichting en de mogelijkheden tot financiële 
ondersteuning door giften, donaties en legaten. 

 Het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief en  informatieverstrekking via de 
Website van De Cirkel (www.decirkelraalte.nl) 

 
Op basis van een jaarlijks activiteitenplan zal  door leden van het bestuur en met inzet van 
vrijwilligers vorm en inhoud aan uitvoering worden gegeven met als doelstelling: 

 Uitbreiding van de ‘Vriendenkring’.  

 Op jaarbasis minimaal  € 12.500,- aan inkomsten genereren. 

 De organisatiekosten zoals bestuurskosten, bankkosten, lidmaatschappen en pr-
kosten tot maximaal 20% van de inkomsten  beperken. 

 Een  afdracht van jaarlijks minimaal € 10.000,-  ten gunste van de exploitatierekening 
van stichting De Cirkel, afhankelijk van de financiële situatie van die stichting op dat 
moment. 

http://www.decirkelraalte.nl/


Het vermogen  dient niet verder te dalen dan tot € 20.000,-, zijnde 2 keer de minimaal 
toegezegde jaarlijkse bijdrage aan De Cirkel.  
 
Het actie-/werkgebied van de Vrienden richt zich op de gemeenten  Raalte en Olst/Wijhe 
met al hun kerndorpen en het buitengebied, kortom Midden- Salland. 
De Vrienden van De Cirkel proberen verbindingen tot stand te brengen binnen het 
aandachtsgebied Midden-Salland en daarmee de terminale zorg zowel thuis als in het bijna- 
thuis-huis, het Hospice van De Cirkel, te promoten en te ondersteunen. 


