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Stichting Vrienden en
stichting De Cirkel
gaan Fuseren

januari 2018

blijven doen.
Inmiddels is besloten dat het ook in de nieuwe
situatie voor nabestaanden, familie en andere
sponsoren mogelijk blijft om donaties voor de
vrijwilligers te bestemmen.

Deze Nieuwsbrief is de laatste uitgave die u
ontvangt van de Stichting Vrienden van De
Cirkel. De volgende uitgave wordt
samengesteld en uitgebracht door de PRcommissie van de Stichting De Cirkel. Zowel
inhoud als vormgeving zal op de nieuwste
ontwikkelingen worden aangepast.

Wat zijn de meest recente
ontwikkelingen
Het bestuur van de Vriendenstichting heeft zich
bezonnen op de vraag: Hoe kan de stichting in
de toekomst van toegevoegde waarde zijn en
blijven voor de stichting De Cirkel.
Overleg tussen beide besturen leerde dat acties
en activiteiten onmisbaar zijn en doorlopend
geïnitieerd moeten worden, maar dat hiervoor
een aparte stichting niet noodzakelijk is. Samen
verder gaan als één stichting is doelmatiger
voor beide partijen. Een aantal zaken moet dan
wel geborgd kunnen worden.
Zo stelt het bestuur van de Vriendenstichting
uitdrukkelijk dat het mogelijk moet blijven
donaties (giften e.d.) specifiek aan de
vrijwilligers toe te kennen. Met dergelijke
donaties blijft het nl. mogelijk om de vrijwilligers
extra opleiding en andere ondersteuning te
bieden. Deze support is belangrijk voor hen om
dit bijzondere werk op een kwalitatief hoog
niveau, professioneel en met passie te kunnen

Vrienden blijven in actie.
Vanuit het bestuur van de Vriendenstichting is
een afvaardiging bereid gevonden om als
‘werkgroep Vrienden’ blijvend acties en
activiteiten te ontwikkelen. Het is de bedoeling
op deze manier De Cirkel terminale zorg onder
de aandacht te houden en financiële middelen
te verkrijgen ter ondersteuning van de stichting
maar vooral ook voor de grote groep
vrijwilligers.
Ook in het nieuwe informatiebulletin wordt u op
de hoogte gehouden van de acties van de
werkgroep Vrienden.

fusie per januari 2018
In samenwerking met notaris Arnoud de Zwart
in Raalte zijn alle juridische aspecten die
voortvloeien uit een fusie van beide stichtingen
doorgenomen.Dit alles heeft ertoe geleid dat is
besloten tot een samengaan van de beide
besturen.
Per januari 2018 zijn de stichtingen Vrienden
van De Cirkel en De Cirkel gefuseerd tot één
stichting: Stichting De Cirkel terminale zorg.

Jaarlijkse vrijwilligers avond
Op 25 november was er weer een
vrijwilligersavond die zoals gebruikelijk door
stichting De Cirkel samen met stichting De
Vrienden van De Cirkel was georganiseerd. Dit
keer was er een hapje en een drankje in Bij9 in
Heino, gevolgd door een stamppotbuffet.
Troubadour Rob Krot verzorgde de muzikale
omlijsting. Het was een geanimeerde
bijeenkomst, waarin genoeg te kletsen viel.
Klaas Koekoek vertelde in zijn toespraak dat
het goed gaat met het Hospice en met de zorg
thuis. Hij bedankte alle vrijwilligers voor hun
fantastische inzet. Marian Kalfs kon namens de
Vrienden en De Cirkel aankondigen dat er een
fusie voorbereid wordt. De Vrienden blijven
bestaan, maar dan als onderdeel van stichting
De Cirkel. Kortere lijntjes en geen overbodige
bestuurlijke activiteiten voor de Vrienden meer.
Ook zij bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet.
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Vrienden voeren actie aan
het einde van 2017
Aan het eind van het jaar zijn de bestuursleden
van de Vrienden regelmatig op pad om aan
fondswerving te doen en de naamsbekendheid
van De Cirkel te vergroten.
In oktober 2017 startte het actieseizoen in
Heino met de verkoop van de rode sjaaltjes
tijdens de Sallandse Wandelvierdaagse.
In Wijhe stonden we met ons kraampje op de
Winterfair in het Weijtendaal.
Op 15 december was Luttenberg aan de beurt
tijdens het Moonlight shoppen in Elckerlyc.
De volgende dag werd het actie seizoen
afgesloten met een kraam in de Hartkamp in
Raalte.
Al deze acties samen leverden het mooie
bedrag op van € 684,20

