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Bestuurszaken 
 
Het bestuur van de Vrienden heeft in 2017 vijf keer een reguliere bestuursvergadering 

gehouden. Daarnaast is beginnend op 19 september een aantal vergaderingen gehouden 

met als thema “De toekomst van stichting Vrienden van De Cirkel”.  

De Vrienden zijn van waarde geweest tijdens de voorbereiding van de bouw van het 

nieuwe hospice en tijdens de bouw zelf. En ook nu, nu alle activiteiten rond terminale 

zorg goed gefaciliteerd zijn, moet er blijvende aandacht zijn voor de vrijwilligers. Maar 

het bestuur van De Vrienden vroeg zich af of daarvoor een aparte stichting nodig is. In 

goed overleg met het bestuur van De Cirkel en met ondersteuning van notaris De Zwart 

is besloten dat stichting Vrienden van De Cirkel en Stichting De Cirkel per 1 januari 2018 

samengaan. 

Om de aandacht voor de vrijwilligers te borgen zijn drie afspraken gemaakt. 

 Er komt binnen stichting De Cirkel een bestuurslid met de portefeuille “Vrienden-

Vrijwilligers”. Marian Kalfs gaat dit voorlopig doen. 

 Het geld dat bij de Vrienden gereserveerd was voor ondersteuning van de 

vrijwilligers wordt als aparte post overgedragen. Stichting De Cirkel zal die post 

ook apart houden voor die bestemming. 

 Mariet Jansen, Marianne Hamer en Thea de Bont gaan als vrijwilligers over naar 

stichting De Cirkel. Zij zullen daar als werkgroep de activiteiten van de Vrienden 

voortzetten. 

 

Dit jaar zijn er regulier twee nieuwsbrieven uitgebracht. Daarnaast verschenen er twee 

extra edities: een special met informatie over het benefiet-evenement ‘Sallands Lente 

Festijn’ en een nummer met informatie over de fusie van de Vriendenstichting met 

stichting De Cirkel.  Dit nummer is uitgebracht eind 2017-begin 2018 en is de laatste 

nieuwsbrief van de Vrienden. 

 

Fondswerving en naamsbekendheid 
 
In 2016 was al initiatief genomen tot het zelf organiseren van een groot benefietfestijn. 

Zondag 2 april was het zover. In en om het Hoftheater werd het Sallands Lente Festijn 

gehouden. Dit was mogelijk dankzij de fantastische medewerking van bedrijven, 

particulieren en vrijwilligers. Het werd een zeer geslaagde happening waar jong en oud 

kon genieten van kijken, luisteren, activiteiten zelf doen of bieden tijdens de veiling. 

Naast het vele plezier was er ook een mooie opbrengst van € 8600,--. 

 

Ook dit jaar heeft stichting de Vrienden meegedaan met Hart voor Salland. Net als vorig 

jaar werden we weer tweede binnen de categorie Maatschappij &Welzijn. De opbrengst 

bedroeg ruim € 2000,--. 



Daarnaast is acte de présence gegeven op diverse streekactiviteiten zoals, de Sallandse 

Wandelvierdaagse, de Winterfair in Wijhe, het Moonlight shoppen in Luttenberg en de 

Wintermarkt op de Hartkamp. Bij elkaar leverde dit bijna € 700,--. op. 

 

Zaterdag 3 juni was de jaarlijkse Open Dag van het hospice. Zowel bij de voorbereiding 

als ook op de dag zelf hebben de Vrienden zich ingezet.  

 

Donateurs. 
 

Het werven van donateurs had ook in 2017 de aandacht van de Vrienden. Het bleek dit  

jaar opnieuw een moeizaam proces om nieuwe donateurs te werven. Maar… elke donatie 

wordt bijzonder gewaardeerd. 
 

 

Acties t.b.v. vrijwilligers. 
 

De door De Cirkel georganiseerde informatiebijeenkomst voor vrijwilligers (dit jaar op 23 

mei) in het Annahuis had dit jaar een zeer informeel karakter. De Vrienden hebben op 

die bijeenkomst veel gesprekken met vrijwilligers gehad. Dit werd van beide kanten 

gewaardeerd. 

 

Ook dit jaar hebben de Vrienden samen met het bestuur van stichting De Cirkel een 

vrijwilligersavond georganiseerd. Deze werd op 25 november gehouden bij BijNe9en in 

Heino.  Het werd een gezellige en geanimeerde avond waarin heel wat bijgepraat werd. 

Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige vrijwilligers geïnformeerd over de 

voorgenomen fusie van de beide stichtingen tot één stichting De Cirkel terminale zorg. 

 

Net als vorig jaar hebben de Vrienden een bijdrage geleverd aan de sfeer binnen het 

hospice. De bloemen en planten die in het hospice staan, worden door de Vrienden 

betaald. Daarnaast wilden de vrijwilligers graag een aanwezigheidsbord voor in de hal, 

zodat bezoekers kunnen zien welke vrijwilligers er op dat moment in het hospice actief 

zijn. De Vrienden hebben zo’n bord aangeschaft en alle vrijwilligers zijn op de foto gezet.  

 

 

Financiële bijdrage 
 

Conform afspraak, vastgelegd in ons meerjarenbeleidsplan, hebben de Vrienden in 2017 

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


