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Bestuurszaken 
 

Het bestuur van de Vrienden heeft dit jaar vijf keer vergaderd. Er zijn geen mutaties in 

het bestuur geweest. Jan Broomans heeft voor een tweede termijn gekozen. Hij blijft 

secretaris, maar wordt daarbij ondersteund door Thea de Bont die het notuleren voor 

haar rekening gaat nemen. 

Het “oude” beleidsplan van de Vrienden eindigt in 2017. Daarom is er een nieuw 

beleidsplan voor de periode 2016 – 2019 ontwikkeld en vastgesteld. 

 

Conform plan zijn er dit jaar twee nieuwsbrieven uitgebracht.  

 

Er is één gezamenlijke vergadering met het bestuur van stichting De Cirkel gehouden. 

Naast de gebruikelijke uitwisseling van informatie is er ook een gezamenlijke PR -

commissie in het leven geroepen. 

 

De vergaderlocatie in het pand van accountantskantoor Brinkhuis Van Hoogstraten, waar 

de Vrienden jaren lang gratis gebruik van hebben kunnen maken, krijgt in 2017 een 

andere bestemming waardoor deze niet meer voor hen beschikbaar is. Vanaf januari 

2017 gaan zij bij bestuursleden thuis vergaderen.  

 

Fondswerving en naamsbekendheid 
 

Zoals gebruikelijk hebben de Vrienden ook dit jaar weer acte de presence gegeven op 

diverse braderieën, markten, fairs en kerstmarkten. De opbrengsten uit dit soort 

evenementen is laag, het vergroten van de naamsbekendheid loopt meestal goed. 

 

De Cirkel heeft aangegeven dat zij diaconieën, kerken en charitatieve instellingen niet 

meer zullen aanschrijven. Nu de bouw van het hospice gereed is, hebben de Vrienden dit 

weer opgepakt. 

 

 

Naast deze reguliere inkomsten en de gebruikelijke giften waren er twee meevallers:  

 De Vrienden zijn genoemd in een testament. Bij de executie hiervan bleek dat het 

om een aanzienlijk bedrag gaat (€ 30.000,--).  

 De actie Hart voor Salland bracht € 2100,-- op. Dit is een stijging van € 700,- 

t.o.v. voorgaand jaar. 

 

De Vrienden hebben hun medewerking verleend aan de Open Dag op 4 juni, precies 1 

jaar na de opening van het hospice. Zowel bij de voorbereidingen als op de dag zelf 

hebben de Vrienden zich ingezet. 



 

De Vrienden hebben een bijdrage geleverd aan het benefiet-diner bij de Bagatelle. Dit 

benefiet-diner was door stichting De Cirkel in samenwerking met Hans Groen 

georganiseerd. Er waren veel jongeren aanwezig, waardoor een mooie verbinding tussen 

jongeren en De Cirkel gemaakt kon worden. 

 

Voor het eerst in het bestaan van de Vrienden is het initiatief genomen tot het zelf 

organiseren van een groot benefiet-festijn. Dit festijn kreeg de projectnaam K4 (Koren, 

Kramen, Kavels en Kinderkunst). De bedoeling is dat het in het voorjaar van 2017 

uitgevoerd gaat worden. Er is een werkgroep opgericht die het festijn organiseert. Er zal 

een groot beroep gedaan worden op medewerking van vrijwilligers en de middenstand uit 

het werkgebied van de Cirkel.  

 

Het werven van donateurs had ook in 2016 de aandacht van de Vrienden. Het bleek 

opnieuw een moeizaam proces het aantal donateurs uit te breiden. 

De Vriendenstichting heeft nu ongeveer 25 donateurs. 

 

Acties t.b.v. vrijwilligers 
 

Er zijn twee bijeenkomsten met het bestuur van De Cirkel en alle vrijwilligers geweest 

(25 mei en 9 november). De bijeenkomst op 25 mei had het karakter van informatie-

uitwisseling met de vrijwilligers. Dit verliep in een zeer goede sfeer, mede dankzij twee 

zeer duidelijke presentaties.  

De bijeenkomst op 9 november was zeer informeel, waarbij gezelligheid en ontmoeting 

centraal stonden. Het bestuur van De Cirkel en de Vrienden boden hierbij een buffet aan 

als ‘dankjewel’ aan de vrijwilligers voor hun grote inzet. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben de Vrienden het boekje “Mevrouw wil versterven” aan 

de vrijwilligers uitgereikt. Dit werd zeer op prijs gesteld. 

 

In overleg met de coördinatoren is afgesproken dat er altijd bloemen in het hospice 

staan. Eén van de vrijwilligers regelt dit, de Vrienden betalen. 

 

Er is actie ondernomen om een aanwezigheidsregistratiebord in de hal van het hospice te 

realiseren. In 2017 volgt de oplevering en zal het bord in gebruik worden genomen. 

 

Bijdrage 
Conform afspraak, genoemd in het vorig meerjarenbeleidsplan, hebben de Vrienden dit 

jaar € 10.000,-- bijgedragen in de exploitatie van stichting De Cirkel. 

 


