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Voorwoord 
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Het jaar 2017 was voor Stichting De Cirkel een bijzonder maar ook 
zeer uitdagend jaar. Opnieuw hebben we meer gasten, samen met 
hun familieleden en bekenden mogen verwelkomen in het nieuwe 
Hospice. 

Daarbij zijn veel dankbare maar ook emotionele momenten geweest. 
Dienend, troostrijk en verzorgend je medemens helpen in palliatieve 
zorg is voor coördinatoren en vrijwilligers maar ook voor het bestuur 
een geweldige uitdaging voor de organisatie. De zorg die we konden 
geven in zowel het Hospice als ook Zorg Thuis is voor veel families 
van groot belang geweest. Men kon aan ons de zorg overdragen en 
dat gaf voor veel families een gevoel van rust en de tijd zich op een 
andere wijze met de zieke bezig te houden.

Wij willen als bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun grandioze 
inzet en betrokkenheid. Het doet ons genoegen dat we opnieuw veel 
nieuwe vrijwilligers in onze organisatie mogen verwelkomen. Ook de 
grote inzet van de coördinatoren mag hier niet onbenoemd blijven, 
waarvoor dank.

Wij als bestuur en coördinatoren hopen samen met onze onmisbare 
vrijwilligers ons ook in 2018 weer in te kunnen zetten voor de pallia-
tieve zorg aan onze medemens.

Namens Bestuur van Stichting De Cirkel Raalte April 2018.                                                                                                                     

Klaas Koekkoek   Herman Hekkert 

Voorzitter     Secretaris



Palliatieve Zorg

Het is van groot belang om lijden te 
verlichten en waar mogelijk te voor-
komen. Dit kan middels vroegtijdige 
signalering, zorgvuldige en deskun-
dige beoordeling en behandeling van 
problemen van lichamelijke, psycho-
sociale en levensbeschouwelijke aard. 

Stichting De Cirkel beschikt over 
toegewijde, deskundige en goed op-
geleide medewerkers, die mede door 
een goede samenwerking met artsen, 
verpleegkundigen en andere hulp-
verleners, een belangrijke bijdrage 
leveren aan het streven naar optimale 
palliatieve zorg. 

Onze medewerkers worden met ver-
schillende opleidingen, aangeboden 
door onder andere de VPTZ, voortdu-
rend bijgeschoold.

Op de volgende pagina’s ziet u enige 
cijfers over inzetten thuis en opnames 
in het Hospice. Achter deze tabel-
len gaan veel tijd, aandacht en liefde 
schuil, die door alle medewerkers 
ingezet zijn in de zorg aan de mensen, 
die hun laatste levensfase in het Hos-
pice of thuis met onze begeleiding en 
ondersteuning hebben doorgebracht.

Afgelopen jaar is weer alles in het 
werk gesteld om een zo hoog moge-
lijke kwaliteit van leven te bieden aan 
terminale patiënten en hun naasten. 
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Zorg Thuis

Gegevens Zorg Thuis 2017 2016 2015
Aantal aanvragen  40 53 39
Aantal inzetten 27 33 23
Aantal nachten 86  146 208
Aantal dagdelen 69 21 56   
Inzeturen
23.00-07.00 uur 668 71% 1168 93% 1656 88%
07.00-23.00 uur 276 29% 84 7% 224 12%
Totaal uren 964  1252  1880

Herkomst hulpvragen 2017 2016 2015
Raalte e.o. 20 31 19
Wijhe/Heino 13 17 17
Haarle - 1 1
Buiten eigen regio 7 4 2  
Verwijzing door 2017 2016 2015
Carinova 32 34 26
Familie 2 5 5
Mienzorg 1 4 -
Buurtzorg Raalte - 4 1
Zorgmakelaar 1 2 4
Vrijwilliger Centrum Zwolle - - -
Andere instanties  4 3 4

Waardering zorg thuis 
Ook uit reacties van betrokkenen na afloop van een inzet bij de mensen thuis, blijkt een grote 
waardering voor de ondersteuning door vrijwilligers van De Cirkel. 

Ook dit jaar bestond in thuissituaties de zorg 
voor het grootste deel uit ondersteuning in de 
nacht. Dit onderstreept het belang van een goede 
nachtrust van de eigen mantelzorgers. Het aan-

tal inzetten is in 2017 licht gedaald ten opzichte 
van 2016. In de meeste gevallen werd de aan-
vraag gedaan door Carinova en familie.  
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In 2017 is zorg verleend aan 36 gas-
ten in het Hospice. Dit is opnieuw een 
stijging ten opzichte van voorgaande 
jaren. Daaruit blijkt wederom dat de 
uitbreiding van twee naar vier gas-
tenkamers voorziet in een behoefte. 
De meeste verwijzingen in het af-

gelopen jaar vonden plaats door de 
transferbureaus van de ziekenhuizen 
in Deventer en Zwolle, huisartsen en 
specialisten ouderen geneeskunde, 
wijkverpleging en familie en kennis-
sen.

Zorg Hospice Gegevens Hospice 2017 2016 2015
Aantal aanvragen 50 50 40
Aantal opnames 36 30 28
Verblijfsdagen  734 506 393

Verwijzers 2017* 2016 2015
Transferbureau Deventer Ziekenhuis 20 3 12
Transferbureau Zwolle Isala Klinieken 9 3 -
Huisartsen en specialisten 6 11 7
Wijkverpleging 5 - 1
Familie en kennissen 5 10 7
Ziekenhuis Hardenberg - 1 1
Ziekenhuis Almelo 2 1 -
Zorggroep Raalte - 1 -
Gast 1 - -
Onbekend 1 - -

Woonplaats gasten 2017 2016 2015
Raalte 17 14 14
Heino 1 3 2
Heeten 2 3 2
Nieuw Heeten - 1 -
Mariënheem 1 2 1
Luttenberg 1 - 1
Wijhe 3 1 -
Olst 3 2 4
Deventer en Wesepe - - 2
Ommen - - 2
Almelo 2 1 -
Nijverdal 1 1 -
Lemelerveld 1 1 -
Zwolle - 1 -
Bathmen 1 - -
Mill 1 - -

Medewerkers 2017 2016 2015
Vrijwilligers 41 41 48

Inzeturen vrijwilligers 2017 2016 2015
Totaal uren 8240 5376 3632
van 07:00 -19:00 uur 6180 4032 2724
van 19:00 -23:00 uur 2060 1344 908

Waardering 
Uit de enquête die nabestaan-
den invullen na afloop van de 
zorg blijkt opnieuw een hoge 
waardering. De coördinatoren 
en vrijwilligers zijn als betrok-
ken, lief en geduldig ervaren. 
Hartverwarmend. De sfeer in 
het Hospice werd omschreven 
als gastvrij huiselijk en heel 
rustgevend.

* In 2017 naar aanvragen
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Medewerkers 

Medewerkers: 2017 2016 2015
Coördinatoren 3 3 3
Vrijwilligers Zorg Thuis 21 21 17
Vrijwilligers Hospice  41 41 48

Zonder vrijwilligers zou De Cirkel er niet kun-
nen zijn. Op dit moment is een groep van ca. 65 
vrijwilligers verbonden aan De Cirkel. De vrijwil-
ligers, die in het Hospice en/of de Zorg Thuis ac-
tief zijn, worden begeleid door een professioneel 
team van drie deeltijdcoördinatoren. Aandacht 
en een luisterend oor, juist ook voor de vrijwilli-
gers, dragen bij aan hun inzet en motivatie en op 
die manier aan de continuïteit en kwaliteit van 
de geboden zorg. 

De Cirkel coördineert 24 uur zorg in het Hospice 
en levert een belangrijke bijdrage aan de zorg in 
de thuissituatie. Een goed contact en samenwer-
king met vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen, 
maar zeker ook mantelzorgers zijn essentieel 
voor een optimaal verloop.  Het aantal vrijwilli-
gers is dankzij een succesvolle wervingscam-
pagne in de zomer gestegen. 

Ondanks de maatschappelijke ontwikkelingen, 
waarin arbeidsparticipatie en het verlenen van 
mantelzorg gepropageerd worden en de gele-
genheid om daarnaast vrijwilligerswerk te doen 
moeilijker wordt, zijn we erin geslaagd om het 

aantal vrijwilligers constant te houden.  Hoewel 
er veel mensen zijn, die zich aanmelden om dit 
mooie werk te doen blijft meer aanvulling dus 
zeer welkom.

Deskundigheidsbevordering

Ook in het afgelopen jaar is bij de coördinatoren 
veel aandacht geweest voor deskundigheids-
bevordering. Zo zijn er verschillende symposia 
bezocht en scholingen, trainingen en verdie-
pingscursussen gevolgd.    Vele vrijwilligers 
volgden een training van het landelijk steunpunt 
VPTZ. Nieuwe vrijwilligers volgden een introduc-
tietraining.  

Reacties van  
familieleden

“De aandacht en zorg van de vrijwilligers thuis 
voldeed aan onze behoefte. We kregen meer 
rust en hadden veel vertrouwen in hun kunde 
en werk. Vader werd goed verzorgd en kon fijn 
praten over vroeger.”

“Het was allemaal supersnel geregeld. Vooral 
voor mijn moeder was dit erg fijn. Zij kwam weer 
aan haar rust toe.”

“De zorg door vrijwilligers thuis was geweldig. 
Alle vrijwilligers die met zoveel liefde hun zorg 
geven aan de patiënt en de familie. Het deed me 
goed dat ik ruimte had om even te zwemmen en 
rustig boodschappen kon doen. Later werden we 
ook ondersteund in nachten.”

“Op onze vraag naar ondersteuning was er de-
zelfde nacht reeds iemand beschikbaar.” 
Een zoon 

Tijdens de evaluatiegesprekken die wij met de 
familie en betrokkenen houden ontvangen we 
vaak opmerkingen die we gaarne met u willen 
delen.

Hospice

“De medewerkers in het Hospice zijn erg vrien-
delijk, respectvol en maken graag een praatje. 
Het contact verliep soepel, net of je bij een fami-
lie hoort.”

“Ondanks de zeer moeilijke tijd voor ons kijken 
wij dankbaar terug op de tijd die mijn partner in 
het Hospice heeft doorgebracht. Ook onze kin-
deren beamen dit en hebben hun dankbaarheid 
hierover geuit.”

“Aan te raden voor anderen.”

“Fijne plek om te verblijven zowel voor de gast 
als de bezoekers.”

“Zodra je binnenkomt voel je meteen de fijne 
sfeer.”

Zorg thuis

Het eerste contact met De Cirkel om zorg thuis 
te regelen was prima, vriendelijk, duidelijk en 
empathisch.
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Huisartsen en ziekenhuis

Consortium:   
Vanuit het Palliatief Netwerk Salland wordt sa-
mengewerkt binnen een consortium:

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen, het 
Integraal Kankercentrum Nederland en de 18 
netwerken palliatieve zorg in de provincies Gro-
ningen, Friesland, Drenthe en Overijssel hebben 
zich vanaf 2014 verenigd in het consortium Liga-
re. De ambitie van Ligare is de bestaande ini  
tiatieven rondom zorg, onderwijs en onderzoek 
te benoemen, op regionaal niveau met elkaar 
af te stemmen en te verbinden en daarmee de 
gedeelde knelpunten en verbeterpunten efficiënt 
aan te pakken. Vertrekpunt is hierbij de behoefte 
van de patiënt en diens naaste.

Lokaal/Regionaal:  
In 2015 is de laatste hand gelegd aan de regeling 
met de gemeente Raalte betreffende de finan-
ciering van huishoudelijke zorg. De regeling is 
per 1 januari 2015 ingegaan. Het is een regelar-
me overeenkomst, waardoor er niet meer voor 
elke gast afzonderlijk een budget aangevraagd 
hoeft te worden voor de huishoudelijke zorg. Het 
totale subsidiebedrag wordt door de gemeente 
Raalte verstrekt en aan het einde van het jaar. 
Bijzonder dankbaar zijn wij de gemeente Raalte 
voor de in 2017 voor het eerst verstrekte Vrijwil-
ligerswaarderingssubsidie van € 20.000.

 

De medische zorg in het Hospice wordt geboden door de eigen huisarts. Voor 
gasten die van buiten de regio komen wordt overlegd met de eigen huisarts of 
deze de zorg kan continueren. Wanneer dit niet het geval is wordt een plaatse-
lijke huisarts gevraagd om de medische zorg over te nemen. Hiervoor zijn een 
aantal huisartsen beschikbaar. 

Overigens nemen steeds meer huisartsen in de 
regio de beslissing om de zorg voor ‘hun’ patiënt 
te continueren tijdens diens verblijf in het Hos-
pice. Dat is prettig voor de gast, want de eigen 
huisarts is vaak al jaren bekend met de gezinssi-
tuatie en kent de medische geschiedenis.                                                             

Met de betrokkenen van het Transmuraal Logis-

tiek bureau (TLB) van het Deventer Ziekenhuis 
en de Isala Klinieken in Zwolle is de overdracht 
van patiënten die overgeplaatst worden vanuit 
het ziekenhuis besproken.  
Voorafgaande aan de overplaatsing naar het 
hospice is er telefonisch contact en vindt er 
afstemming plaats. Het TLB zorgt voor actuele 
digitale informatieoverdracht.

Samenwerking 

Lokaal/Regionaal 
De Cirkel Raalte werkt op landelijk, regionaal 
en lokaal niveau samen met overkoepelende of 
zusterorganisaties. 

Landelijk netwerkgroepen en VPTZ: 
De Cirkel participeert in het Palliatief Netwerk 
Salland. Dit netwerk is bestuurlijk ingebed bin-
nen de Vereniging Zorg en Innovatie in Salland 
en omgeving (ZISO). De Cirkel is hierin verte-
genwoordigd door de voorzitter.  Het Palliatief 
Netwerk Salland is een samenwerkingsverband 
van zorgaanbieders in deze regio met als doel 
de zorg voor mensen in de laatste levensfase 
zo goed mogelijk te organiseren. Op die manier 
kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk 
de overgang van patiënten van de ene naar de 
andere zorgplek te verbeteren.

Ieder netwerk wordt begeleid door een net-
werkcoördinator die vier kerntaken heeft om de 
afgesproken doelstellingen te behalen, namelijk 
coördineren, informeren, signaleren en facilite-
ren van regionale palliatieve zorg.

Stichting De Cirkel is ook lid van vereniging VPTZ 
Nederland die bestaat uit 206 organisaties in de 
vrijwillige palliatieve terminale zorg. In het jaar-
verslag van de VPTZ over 2017 wordt uitgebreid 
ingegaan op de coördinatie en ondersteuning en 
vele initiatieven die worden ontwikkeld.
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PR- en Activiteitencommissie

Sallands-Lente-Festijn op 2 april in 
Hoftheater werd georganiseerd door 
de Vrienden. Van tevoren is veel pu-
bliciteit hieraan gegeven door middel 
van het uitdelen van flyers in Raalte-
Noord en informatie in de huis aan 
huis bladen. Binnen waren verschil-
lende kramen en activiteiten. Er was 
de primeur van de film over De Cirkel 
Op het buitenterrein konden de bezoe-
kers pizza eten.

Zeer erkentelijk zijn we VC Zoomout 
te Heino vanwege alle geleverde werk 
voor het maken van een geweldige 
informatieve video over het werk van 
De Cirkel. 

Op de eerste zaterdag van juni is 
opnieuw een open dag georganiseerd 
bij De Cirkel. Ongeveer 100 mensen 
kregen een rondleiding door het hos-
pice en lieten zich informeren over de 
terminale zorg thuis. Er was koffie en 
thee voor iedereen en volop gelegen-
heid vragen te stellen en informatie 
in te winnen. De open dag zal jaarlijks 
gehouden worden op de eerste zater-
dag van juni.

Begin juli is een vrijwilligers informa-

tieavond gehouden in de Plaskerk. Er 
was grote belangstelling. Coördina-
toren, vrijwilligers en bestuur gaven 
informatie in kleine groepjes aan be-
langstellenden. Uit deze bijeenkomst 
is een groep enthousiaste vrijwilligers 
gerekruteerd.

Er is een PR-commissie opgericht 
waarin 4 personen zitting hebben, 
waaronder de voorzitters van Vrien-
denstichting en Hoofdbestuur.

Op regelmatige basis zijn er berichten 
geplaatst op de website www.decir-
kelraalte.nl, de Facebookpagina, het 
Weekblad voor Salland en de Raalte 
en Heino Koerier.  

In december heeft De Cirkel meege-
daan aan de ontvangst van de ouders 
en kinderen van De Horizon die te-
rugkwamen van de Kerstwandeling. 
Iedereen kreeg een kaarsje mee met 
een wenskaartje eraan.

Voor 2018 hopen we de PR-activiteiten 
verder uit te breiden en wellicht een 
nieuw bestuurslid aan de PR-commis-
sie toe te voegen

Exploitatieoverzicht 

Geconsolideerde exploitatierekening   2017  2016  2015
     
Inkomsten     
Subsidies € 108.591 € 73.085 € 70.987
Bijdrage gasten € 29.480 € 19.760 € 14.950
Donaties, giften en bijdragen € 15.253 € 18.021 € 2.828
Bijdragen Vrienden Stichting € 10.000 € 10.000 € 20.000

Totaal € 163.324 € 120.866 € 108.765
   
Uitgaven
Personeelskosten € 104.750 € 104.659 € 83.952
Afschrijvingen  € 10.000 € 10.000 € 5.000
Huisvestingskosten € 42.703 € 34.984 € 19.365
Algemene kosten € 8.959 € 9.270 € 10.149

Totaal € 166.412 € 158.913 €  118.466
    
Exploitatieresultaat € -3.088 € -38.047 € -9.701
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Stichting Vrienden van De Cirkel Raalte

Vanaf september 2017 is een aantal bestuurs-
vergaderingen gehouden met als thema ‘De 
toekomst van stichting Vrienden van De Cirkel’. 

merkt voor ondersteuning van de 
vrijwilligers wordt als separate post 
overgedragen. Stichting De Cirkel 
zal die post ook apart administreren 
voor die bestemming. 

3)  Enkele bestuursleden van de Vrien-
den gaan als vrijwilligers over naar 
Stichting De Cirkel. Zij zullen daar 
als ‘werkgroep Vrienden’ acties en 
activiteiten ontwikkelen voor De 
Cirkel en haar vrijwilligers. 

Met betrekking tot fondswerving en 
naamsbekendheid werd zondag 2 april 
in en om het Hoftheater in Raalte het 
Sallands-Lente-Festijn gehouden. 
Dit was mogelijk dankzij de fantasti-
sche medewerking van sponsoren en 
vele vrijwilligers. Een zeer geslaagde 
happening waar jong en oud konden 
genieten en kijken, luisteren of zelf 
aan activiteiten meedoen, zoals bieden 

tijdens de veiling. Naast het vele ple-
zier was er ook een mooie opbrengst 
van € 8.600,00. Ook in 2017 heeft Stich-
ting de Vrienden van De Cirkel meege-
daan met Hart voor Salland. De Vrien-
den werden opnieuw tweede met een 
opbrengst van ruim € 2.000,00. 

Daarnaast is acte de presente gege-
ven op diverse streekactiviteiten zoals 
o.a., de Sallandse Wandelvierdaagse, 
De Winterfair in Wijhe, het Moonlight 
shoppen in Luttenberg en de Winter-
market op de Hartkamp. Ook werd 
bijgedragen aan organisatie van en on-
dersteuning tijdens de jaarlijkse Open 
Dag, eerste zaterdag van juni, van het 
Hospice. 

Het werven van donateurs had in 2017 
volop de aandacht van de Vrienden. 
Het bleek dit jaar opnieuw een moei-
zaam proces om nieuwe donateurs 
te werven. Maar… elke donatie wordt 
bijzonder gewaardeerd. 

Voor de vrijwilligers was er op 25 mei 
een informatiebijeenkomst in het 
Annahuis in Raalte voor de werving 
van nieuwe vrijwilligers. De Vrienden 
hebben op die bijeenkomst veel ge-
sprekken met hen gehad. 

Ook in 2017 hebben de Vrienden sa-
men met het bestuur van Stichting De 
Cirkel een vrijwilligersavond georga-
niseerd. Deze werd op 25 november 
gehouden bij ‘Bij9en’ in Heino. Tijdens 
deze bijeenkomst werden de aanwe-
zige vrijwilligers geïnformeerd over 
de voorgenomen fusie van de beide 
stichtingen tot één Stichting De Cirkel 
terminale zorg. 

Net als in 2016 hebben de Vrienden 
een bijdrage geleverd aan de sfeer 
binnen het Hospice. De bloemen en 
planten die in het Hospice staan wor-
den door de Vrienden betaald. 

In de loop van het jaar zijn verschillen-
de trainingen bijgewoond door grote 
groepen vrijwilligers. De Vrienden 
konden hiervan de kosten voor haar 
rekening nemen.   

Conform afspraak en zoals vastgelegd 
in het meerjarenbeleidsplan, hebben 
de Vrienden eind 2017 een financiële 
bijdrage geleverd van € 10.000,00 in de 
exploitatie van Stichting De Cirkel.

De Vrienden hebben hun aandeel ge-
leverd tijdens de voorbereiding van en 
tijdens de bouw van het nieuwe hospi-
ce. En ook nu, nu alle activiteiten rond 
terminale zorg goed gefaciliteerd zijn, 
moet er blijvend aandacht zijn voor de 
vrijwilligers. Na uitvoerige discussie in 
het bestuur is besloten dat de werk-
zaamheden van Stichting de Vrienden 
ook goed geborgd kan worden op een 
andere wijze. In een constructief over-
leg met het bestuur van Stichting De 
Cirkel en met juridische ondersteuning 
en advisering is besloten dat stichting 
Vrienden van De Cirkel en Stichting De 
Cirkel per 1 januari 2018 samengaan. 

Om de aandacht voor De Cirkel en met 
name de vrijwilligers te borgen, zijn 
daarbij drie afspraken gemaakt. 

1)  Er komt binnen Stichting De Cirkel 
een bestuurslid met de portefeuille 
Vrienden-Vrijwilligers. 

2)  Het geld dat aan de Vrienden is 
gedoneerd en specifiek is geoor-



Van de bestuurstafel 

Hoewel pas in 2015 het nieuwe hospice in ge-
bruik is genomen, kreeg het bestuur te maken 
met de situatie dat bij bezetting van 3 of 4 gasten 
kamers, het faciliteren van families, gelijktijdig, 
met één huiskamer te beperkt is. 

Doordat we aanmerkelijk meer gasten 
in het Hospice hebben mogen verwel-
komen dan voorgaande jaren heeft 
het bestuur derhalve besloten een 
extra familie/stiltekamer bij te bou-
wen. Deze kamer zal eind maart 2018 
in gebruik worden genomen. Bouw-
bedrijf Bajo heeft met verschillende 
vrijwilligers en andere firma’s de klus 
in een lastige winterse periode tijdig 
geklaard. Kraanbedrijf Van Straaten, 
architectenbureau Palazzo en bestra-
tingsbedrijf Buis leverden diensten 
zonder kosten. Van het bouwbedrijf 
Bajo mochten we een cheque van  
€ 5.000 in ontvangst nemen als een 
welkome korting op de bouwkosten.

Deze uitbreiding was niet mogelijk 
geweest zonder onze gulle gevers. 
In deze willen we ook noemen de 
Schoorlemmer Stichting in Heeten, 
waarvan wij een gift van € 10.000 
mochten ontvangen Lions en verschil-
lende andere instanties en particulie-
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van de VWS Overheidssubsidie voor de 
Palliatieve Zorg Nederland.

In het bestuur zijn in de afgelopen pe-
riode enkele mutaties geweest. Pen-
ningmeester Adrie van den Hoogen 
draagt de financiën over aan Meep 
Bouw per 1 april van 2018. Per 1 ja-
nuari van dit jaar is Marian Kalfs als 
verantwoordelijk bestuurslid van de 
Vrienden Commissie toegetreden. We 
danken Adrie voor zijn inzet en wen-
sen Meep en Marian veel succes toe. 
Marian zal ook zaken met betrekking 
tot de website met enkele vrijwilligers 
aanpakken en verbeteren. Het bestuur 
is nog op zoek naar een zesde be-
stuurslid.

Het bestuur vergadert maandelijks en 
neemt aan het einde van die vergade-
ringen de zaken door met coördinato-
ren. Daarbij komen de verschillende 
organisatorische aspecten voor een 
24/7 zorgverlening uitgebreid aan de 
orde.  
Daarnaast is specifiek werkoverleg 
tussen de verantwoordelijke be-
stuursleden en de coördinatoren over 
zaken van verschillende aard. Het 
bestuur hecht eraan om in dit kader 

de professionaliteit en zorg van de 
coördinatoren te benoemen en hen te 
dank voor hun tomeloze inzet.

Door het toenemende aantal inzetten 
zorg thuis en het aantal gasten in het 
hospice, is het van belang voortdurend 
acties te ondernemen voor voldoende 
vrijwilligers.

ren. Bijzonder verheugd is het bestuur 
met de gemeentelijke subsidies en 
de onlangs aangekondigde verhoging 
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Bestuur

Voorzitter Klaas Koekkoek  Algemeen, extern, personeel en facilitair

Secretaris Herman Hekkert Secretaris en verslaglegging

Penningmeester Meep Bouw Penningmeester

Bestuurslid  Elise Venemans Zorg en PR- & Activiteitencommissie

Bestuurslid Marian Kalfs PR, voorlichting, Vrienden – Vrijwilligers  
  en Activiteiten Commissie

Vacature Bestuurslid PR- & Activiteitencommissie

Medewerkers

Paulien Kappert Coördinator

Ineke de Koning Coördinator

Riek Martens Coördinator

Vrijwilligers 63

Zoals in het hoofdstuk ‘Vrienden van 
De Cirkel’ al uitvoering aan de orde 
gesteld, is in goed overleg met het 
bestuur van de Vrienden van De Cirkel 
besloten over te gaan tot een volledige 
fusie. Realisatie daarvan vindt plaats 
eerste half jaar 2018. Het Bestuur 

dankt het bestuur van de Vrienden 
Stichting voor hun inzet en inbreng 
over de afgelopen jaren.

Stichting De Cirkel Raalte zorgt voor 
leven. Ook wanneer dat naar het einde 
loopt.
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