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Voorwoord 
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U leest het jaarverslag 2019 van Stichting De Cirkel. 
In dit verslag beschrijven we de activiteiten van Stichting De Cirkel in  
woorden en cijfers. Achter die woorden en cijfers gaat een enorme  
hoeveelheid werk en met name liefde en enthousiasme voor dat werk schuil.

Stichting De Cirkel heeft tot doel om steun en begeleiding te geven aan 
mensen die worden geconfronteerd met het onvermijdelijke levenseinde,  
in de laatste dagen, weken of maanden van hun leven. Dat doen we met 
inzet van onze vrijwilligers in de thuissituatie door de mantelzorgers te  
ontzorgen en een steun te zijn voor de client. Dat doen we door opname  
van de gast in ons hospice, het Bijna-Thuis-Huis aan de Monumentstraat  
in Raalte als het thuis niet meer gaat.

Deze steun, begeleiding en ontzorging wordt voor een belangrijk deel  
gegeven door onze vrijwilligers. Daarnaast zijn onze twee coördinatoren 
natuurlijk erg belangrijk om de vrijwilligers te ondersteunen, de kwaliteit  
te bewaken en de organisatie gesmeerd te laten verlopen. En tenslotte is  
er het bestuur dat met name een faciliterende rol heeft zodat de gasten  
en cliënten de goede zorg krijgen in een goede omgeving.

Het bestuur wil de vrijwilligers en de coördinatoren hartelijk bedanken  
voor hun grote inzet en enthousiasme voor ons prachtige werk!

Namens het bestuur van Stichting De Cirkel:

Klaas Koekkoek   Wim Veldhuis

Voorzitter     SecretarisDe personen op de foto’s zijn vrijwilligers en medewerkers van het  
hospice en figuranten. Wij bedanken hen hartelijk voor hun medewerking. 

Vormgeving: Edith Poppe  Fotografie: John Ruiter en Stefan Kemper



Palliatieve Zorg 

Afgelopen jaar is weer alles in het werk 
gesteld om een zo hoog mogelijke kwa-
liteit van leven te bieden aan terminale 
patiënten en hun naasten. Het is in deze 
fase van het leven van groot belang om 
lijden te verlichten en waar mogelijk te 
voorkomen. Dit kan middels vroegtijdige 
signalering, zorgvuldige en deskundige 
beoordeling en behandeling van proble-
men van lichamelijke, psychosociale en 
levensbeschouwelijke aard. 

Zorg thuis

Gegevens Zorg Thuis 2017 2018 2019
   Aantal aanvragen  40 45 51
   Aantal inzetten 27 36 34
   Aantal nachten  86 136 91
   Aantal dagdelen 69 45 84
   
   Inzeturen: 23.00-07.00 uur 688 1.088 728
   Inzeturen: 07.00-23.00 uur 276 216 336
Totaal uren 964 1.304 1.064
   
Herkomst hulpvragen: 2017 2018 2019
   Raalte e.o. 20 26 25
   Wijhe/Heino 13 13 9
   Haarle 0 1 0
   Buiten eigen regio 7 5 0
   
Verwijzing door: 2017 2018 2019
   Carinova 32 29 25
   Familie 2 8 6
   ZGR Mien 1 3 1
   Buurtzorg Raalte 0 1 0
   Zorgmakelaar 1 0 0
   Huisarts   1
   Andere instanties  4 4 1
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Stichting De Cirkel beschikt over  
toegewijde, deskundige en goed opge-
leide medewerkers, coördinatoren en 
vrijwilligers, die mede door een goede 
samenwerking met artsen, verpleeg-
kundigen en andere hulpverleners, 
een belangrijke bijdrage leveren aan 
het streven naar optimale palliatieve 
zorg. Onze medewerkers worden met 
verschillende opleidingen, aangeboden 
door onder andere de VPTZ, voortdurend 
bijgeschoold.

Op de volgende pagina’s treft u enige  
cijfers aan over inzetten thuis en  
opnames in het hospice

In 2019 bestond in thuissituaties de zorg voor het grootste deel uit ondersteuning in de 
nacht. Het komt vooral ten goede aan de nachtrust van de mantelzorgers en het gevoel  
er niet alleen voor te staan.  De inzetten overdag blijken toch ook in een behoefte te voor-
zien. Het aantal aanvragen is toegenomen, echter het totaal aantal werkelijke inzetten  
is in 2019 iets gedaald ten opzichte van 2018.  In de meeste gevallen werd de aanvraag  
gedaan door Carinova en familie. Buiten de eigen regio zijn er geen thuis inzetten geweest.



Het hospice blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien, gezien de stijging van het  
aantal aanvragen voor opname in 2019. We hebben 43 gasten en hun naasten mogen 
begeleiden/ ondersteunen. De meeste aanvragen komen vanuit Raalte en omgeving, 
maar ook voor de mensen uit de regio Midden-Salland kunnen we van betekenis zijn.

Zorg hospice
Gegevens hospice 2017 2018 2019
   Aantal aanvragen  50 76 83
   Aantal opnames 36 41 43
   Verblijfsdagen  734 931 920
   
Verwijzers: 2017 2018 2019
   Transferbureau Deventer Ziekenhuis 20 19 13
   Transferbureau Isala Klinieken Zwolle 9 9 4
   Huisartsen en specialisten 6 23 16
   Wijkverpleging 5 5 5
   Familie en kennissen 5 12 2
   Ziekenhuis Almelo 2 1 1
   Overig 3 7 2
   
Woonplaats gasten: 2017 2018 2019
   Raalte 17 17 15
   Heino 1 2 2
   Heeten 2 1 3
   Nieuw Heeten 0 1 0
   Mariënheem 1 0 0
   Luttenberg 1 1 0
   Wijhe 3 4 2
   Olst 3 0 1
   Wesepe 0 0 1
   Deventer 2 7 5
   Nijverdal 1 1 2
   Lemelerveld 1 0 0
   Bathmen 1 0 1
   Holten  1 2
   Hellendoorn   2
   Overig 3 5 7
   
Inzeturen vrijwilligers: 2017 2018 2019
   Totaal uren 8.240 10.464 8.036
   van 07:00 -19:00 uur 6.180 7.848 6.027
   van 19:00 -23:00 uur 2.060 2.616 2.009
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Medewerkers 

De Cirkel coördineert 24 uurs zorg in het 
hospice en levert een belangrijke bijdrage 
aan de zorg in de thuissituatie. Een goed 
contact en samenwerking met vrijwil-
ligers, artsen, verpleegkundigen, maar 
zeker ook de mantelzorgers zijn essen- 
tieel voor een optimaal verloop.

Stichting De Cirkel is bijzonder content 
met de grote groep vrijwilligers van  
ongeveer 80 personen, waarbij ook de 
werkgroep Vrienden van De Cirkel hoort. 
Op allerlei gebied verrichten zij met 
aandacht en passie hun werk. De vrijwil-
ligers, die in het hospice en/of de zorg 
thuis actief zijn, worden begeleid door 
twee professionele coördinatoren. Zij  
hebben onder andere aandacht voor  
een prettige werksfeer voor zowel de  
vrijwilligers als voor de professionele 
hulpverleners. Op deze wijze werken  
zij met elkaar aan de continuïteit en  
kwaliteit van de terminale zorg. Vrijwil-
ligers mogen rekenen op waardering, 
erkenning en persoonlijke aandacht.  
 
In 2019 hebben we het aantal vrijwilligers 
die extra taken op zich nemen, de Zorg+ 
vrijwilligers, uit kunnen breiden naar zes 
personen. Met name hebben zij een rol bij 
opnames en overlijden, waarbij ze taken 
waarnemen van de coördinatoren. Stichting 
De Cirkel is deze vrijwilligers veel dank 
verschuldigd! 
 
De bedoeling is om op den duur naar 
acht Zorg+ vrijwilligers te groeien zodat 
het aantal diensten per Zorg+ vrijwilliger 
aanvaardbaar blijft.
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We nemen je graag op als vrijwilliger in ons team.
 
•  Man, vrouw, jong, oud, er willen ‘zijn’ voor mensen  

in hun laatste levensfase. 
•  Samen met professionals ondersteuning bieden aan  

cliënten, gasten en hun naasten. 
•  Of je talent inzetten op organisatorisch gebied,  

bijvoorbeeld als waarnemend coördinator.

Woon je in Midden-Salland en denk je erover vrijwilliger  
te worden? Aarzel niet en neem contact met ons op.  
Opleiding of baan zijn niet bepalend. We bespreken samen  
of het werk bij je past en zorgen vervolgens voor een  
introductiecursus en eventuele aanvullende opleiding.

Midden-Salland

Zou je als  
vrijwilliger wat 
in de terminale 

zorg willen  
betekenen? 

Stichting De Cirkel is een organisatie  
voor zorg in de laatste levensfase, thuis  
in Midden-Salland, of in het hospice  
aan de Monumentstraat in Raalte.

Meer informatie op www.decirkelraalte.nl  
of neem contact op met één van onze  
coördinatoren: 06 20 13 44 61 of mail  
naar: info@decirkelraalte.nl

Ondanks de maatschappelijke ontwik-
kelingen, waarin arbeidsparticipatie en 
het verlenen van mantelzorg toeneemt, 
hebben we het vrijwilligersaantal op peil 
weten te houden.

Medewerkers:                    2017 2018 2019 
Coördinatoren 3 2 2 
Vrijwilligers zorg thuis 21 21 19 
Vrijwilligers hospice 41 46 46 
Vrijwilligers facilitair  9 7 
Werkgroep Vrienden  4 6

Deskundigheidsbevordering 
In het afgelopen jaar is er aandacht 
geweest voor deskundigheidsbevorde-
ring. Zo bezocht de coördinator met een 
zorg + vrijwilliger o.a. een congres en 
namen beide coördinatoren deel aan de 
landelijke inspiratiedag van de VPTZ. Vele 
vrijwilligers volgden een training van het 
landelijk steunpunt VPTZ. De vijf nieuwe 
zorgvrijwilligers volgden de basiscursus 
VPTZ en een training transfertechnieken. 
 
Jubilea 
In 2019 waren er geen jubilea te vieren.



tevens de kaderhuisarts palliatieve zorg 
in de regio Salland en consulent in het 
consultatieteam palliatieve zorg.

Met het Transmuraal Logistiek bureau 
(TLB) van het Deventer Ziekenhuis  
en van de Isala Klinieken in Zwolle is  
afgesproken dat voorafgaand aan de  
overplaatsing van de patiënt naar het 
hospice of de thuissituatie er telefonisch 
contact met de behandelend huisarts 
plaatsvindt voor de overdracht van de 
zorg. Het TLB zorgt voor actuele digitale 
informatieoverdracht.

Huisartsen en ziekenhuis

De medische zorg in het hospice wordt 
geboden door de eigen huisarts van  
de gast. Dat is prettig voor de gast,  
want de eigen huisarts is vaak al jaren  
bekend met de gezinssituatie en kent  
de medische geschiedenis.

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 de 
zorg verleend door dr.Hoogwater en  
dr.Bovenkerk. Laatstgenoemde is  

Stichting De Cirkel werkt op landelijk, 
regionaal en lokaal niveau samen met 
overkoepelende of zusterorganisaties. 

Landelijke netwerkgroepen  
en de VPTZ. 
De Cirkel participeert actief in het  
Palliatief Netwerk Salland. Het Palliatief 
Netwerk Salland is een samenwerkings-
verband van zorgaanbieders in deze regio 
en heeft 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.

Het Palliatief Netwerk Salland is  
bestuurlijk ingebed in de vereniging  
Zorg en Innovatie in Salland en omgeving 
(ZISO). De Cirkel is in ZISO vertegenwoor-
digd door de voorzitter.

Stichting de Cirkel is ook lid van vereniging 
VPTZ Nederland die bestaat uit ruim 200 
organisaties in de vrijwillige palliatieve 
terminale zorg. In het jaarverslag van 
de VPTZ wordt uitgebreid ingegaan op 
de coördinatie en ondersteuning en vele 
initiatieven die worden ontwikkeld.
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Samenwerking

Lokaal/regionaal: 
Er zijn praktische afspraken met de  
gemeente Raalte over de financiering  
van de huishoudelijke zorg. Hierdoor  
is het niet nodig om voor elke gast  
afzonderlijk een budget aan te vragen 
voor de huishoudelijke zorg.

We zijn de gemeente Raalte bijzonder 
erkentelijk voor de sinds 2017 verstrekte 
Waarderingssubsidie. 

We nemen actief deel aan het informeel 
overleg in de gemeente Olst/Wijhe. 

We nemen deel aan het regulier bestuur-
lijk overleg met een aantal hospices  
uit Noord-Nederland. Daarin worden  
organisatorische, maatschappelijke en 
financiële aspecten van deze vrijwilligers- 
organisaties besproken. Ervaringen  
worden gedeeld en waar nodig gebruikt  
in de eigen organisatie.



PR- en Activiteiten

De PR-commissie, die bestaat uit een 
afvaardiging van bestuur, coördinatoren 
en Vrienden, probeert op verschillende 
manieren het werk van stichting De Cirkel 
onder de aandacht van de gemeenschap 
van Midden-Salland te brengen.

Bekendheid hospice  
We hebben het afgelopen jaar gemerkt 
dat de naamsbekendheid en de doelstel-
ling waar stichting De Cirkel voor staat, 
en dan met name de hospice-zorg, goed 
bekend is onder de regionale bevolking. 
Toen we met ‘Sallands laatste tentfeest” 
in 2014 geld moesten inzamelen voor de 
nieuwbouw van het hospice, moest veel-
vuldig worden uitgelegd wat een hospice 
is en waartoe het dient. Nu blijkt dat niet 
meer nodig, iedereen weet het!

Bekendheid zorg thuis 
Voor de terminale zorg bij mensen thuis 
ligt dat anders. Ondanks dat deze vorm 
van zorgverlening al veel langer wordt 
geboden, is dit nog steeds onvoldoende 
bekend. 
De ontmoetingen die we hebben, beves-
tigen dat. Het bestuur, de vrijwilligers, 
de werkgroep Vrienden dragen deze 
informatie uit waar het maar mogelijk is. 
Immers, zorgvrijwilligers van De Cirkel 

zijn graag bereid om ’s nachts bij mensen 
thuis de zorg van naasten over te nemen. 
Ook overdag kan een beroep op hen  
worden gedaan, om er ‘te zijn’ als  
naasten ontlast moeten worden. Hier is 
de komende jaren nog wat te winnen. 

Informatieavonden voor vrijwilligers 
Wij organiseerden in 2019 in Olst en Raalte 
een informatieavond voor vrijwilligers. 
Veelvuldige aankondiging via de pers 
en aanplakbiljetten in de regio leverden 
twee geïnteresseerde vrijwilligers op die 
we dan ook daadwerkelijk binnen ons 
team hebben mogen inzetten. Tijdens 
de bijeenkomsten brengen wij naast de 
hospice-zorg ook de zorg thuis onder de 
aandacht. Te vaak blijkt dit een complete 
verrassing.

Open Dag  
Voor mensen die wat meer willen weten 
over het vrijwilligerswerk van De Cirkel 
en alle andere belangstellenden,  
organiseerden we op 1 juni een Open Dag. 
Van 10.00 tot 14.00 uur hebben we de 
deuren van het hospice opengesteld en 
gaven we informatie over de zorg thuis 
en het hospice. Dit jaar mochten we een 
honderdtal mensen ontmoeten. Na een 
korte rondleiding in het hospice, was er 

tijd voor een kop koffie in de tent en  
voor ons de gelegenheid om alle vragen  
te beantwoorden en een indruk te geven  
van datgene waar De Cirkel voor staat. 

Website, facebook, brochure 
Er is volop aandacht besteed aan het ver-
beteren van de website. Met medewerking 
van een aantal deskundige vrijwilligers 
zijn we gekomen tot een moderne, frisse 
site met uitgebreide informatie over de 
zorg, de organisatie, de vrijwilligers, vaca-
tures, donaties en wetenswaardigheden. 

Ook is digitaal doneren mogelijk gemaakt.
Via facebook bieden wij korte meldens-
waardige berichten. 

Een herziene versie van de brochure 
sluit aan op het beeld dat wij naar buiten 
willen uitdragen: De Cirkel wil “ER ZIJN” 
voor iedereen die hulp nodig heeft in de 
laatste levensfase en hun dierbaren.

Cirkelaire 
Wij zijn trots op het periodiek verschijnen  
van ons digitale bulletin “De Cirkelaire”. 
Een kleurrijk informatiebulletin dat  
lezenswaardig is voor eenieder die  
betrokken is en op de hoogte wil zijn  
en blijven over alles rondom De Cirkel. 
Een team van niet- zorgvrijwilligers is 
hierbij betrokken om in samenwerking  
dit bulletin vorm te geven. 
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De Cirkelaire
Welkom
Als u in deze uitgave leest: “als de  
hemel uit kleine hospices bestaat,  
dan wil ik daar wel naar toe” dan  
zegt dat veel over het mooie werk 
waar onze vrijwilligers voor staan. 
In weinig woorden geeft een gast 
aan hoe zij de terminale zorg bij  
ons ervaart. 
De terminale zorg bij mensen thuis 
is niet zo in het oog springend. Maar 
ook daar proberen onze vrijwilligers 
er ‘te zijn’ voor mensen in hun laatste 
levensfase en hun naasten. Tijdens de 
aanstaande Open Dag zullen wij daar 
ook aandacht aan besteden. ‘Er zijn’ 
voor iemand, dat is wat het werk zo 
mooi maakt. 

Wij hopen ook u te mogen begroeten 
op onze Open Dag op zaterdag 1 juni 
a.s. van 10.00 – 14.00 uur aan de  
Monumentstraat 57b in Raalte. Op 
pag. 2 treft u alle verdere informatie 
aan. U bent van harte welkom.

1.

Van de bestuurstafel
Het eerste deel van 2019 ligt al weer achter ons. Wat gaat dat snel 
en wat hebben we samen al weer veel gasten en families mogen 
ontvangen. Ook hebben we veel inzetten in de zorg thuis mogen 
verzorgen. Met grote betrokkenheid en niet aflatend enthousiasme 
doen onze vrijwilligers hun werk. Veel dank daarvoor.

v.l.n.r. Wim Veldhuis - secretariaat, Marian Kalfs - lid, Klaas Koekkoek - voorzitter.,  
Meep Bouw -penningmeester en Astrid Smedes - lid.

Ook vanuit het bestuur zijn er volop activiteiten en werkzaamheden die moeten  
plaatsvinden. Ik noem in willekeurige volgorde enkele belangrijke zaken: 
We hebben afscheid genomen van Elise Venemans. Zij was 14 jaar bestuurslid.  
Met grote betrokkenheid heeft zij een belangrijke rol binnen het bestuur vervuld.
 Ook Herman Hekkert nam na jaren als bestuurssecretaris werkzaam te zijn geweest, 
afscheid. Beide bestuursleden hebben veel voor stichting De Cirkel betekend. Onder 
dankzegging voor hun bijdrage hebben wij hen uitgezwaaid!
 Twee nieuwe bestuursleden hebben we mogen verwelkomen. Astrid Smedes, als lid  
en Wim Veldhuis als bestuurssecretaris. We hebben er alle vertrouwen in dat beide 
leden een waardevolle rol binnen stichting De Cirkel kunnen vervullen. 
 
Omdat we, mede door de recente komst van Meep Bouw als penningmeester, een 
behoorlijke vernieuwing doormaken binnen het bestuur, hebben we voor het eerst  
in het bestaan van de stichting De Cirkel een “heidag” georganiseerd.
Tijdens deze “heidag” hebben we samen met de coördinatoren gesproken over de 
toekomst van De Cirkel. Wat zijn onze belangrijkste taken en verantwoordelijkheden  

Rondleiding en informatie 
over zorg in de laatste levensfase

www.decirkelraalte.nl

OPEN 
DAG

1e zaterdag van juni
van 10.00 - 14.00 uur
Hospice De Cirkel - Monumentstraat 57b - Raalte
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Reacties van  
familieleden

Hospice

• We hebben vaak tegen elkaar gezegd, dat er  
geen betere plek denkbaar is om de laatste  
weken / dagen door te brengen. 

• Onze complimenten voor de tijd dat wij in het 
hospice mochten vertoeven. Hoop dat jullie op 
dezelfde voet doorgaan.

• Onze moeder heeft slechts drie dagen van de 
gastvrijheid kunnen genieten. Ondanks de korte 
tijd hebben we het geheel als bijzonder prettig 
ervaren. De totale uitstraling van uw organisatie 
is dermate open dat je je vanaf het eerste  
moment welkom voelt.

• Onze zus en wij hebben het verblijf als een warm 
bad in een rustige ruimte ervaren. Ze had het 
gevoel dat ze thuis was. De vrijwilligers waren 
liefdevol en zorgzaam.

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

Zorg thuis

•      Met stichting De Cirkel Raalte hebben we een 
zeer fijne ervaring gehad. Ze waren makkelijk  
en snel bereikbaar. Een goed en fijn kennis- 
makingsgesprek gehad en mijn petje af voor de 
vrijwilligersinzet. Zo hadden wij toch nog een 
nachtrust om er overdag zelf weer voor onze 
(schoon)moeder te zijn. Alles is goed verlopen  
en alsnog onze hartelijke dank aan alle mensen 
die er voor ons zijn geweest.

• Als familie hebben wij het contact met de  
vrijwilligers als  heel goed ervaren. We zijn hen 
allen heel dankbaar voor de geleverde zorg.

• De behoefte lag vooral bij het ondersteunen van 
ons gezin en overige mantelzorgers.

• Het eerste contact met stichting De Cirkel  
hebben we als zeer fijn, discreet, fijngevoelig  
en betrouwbaar ervaren.

 Giften, donaties 
Wij zijn erg blij en dankbaar voor de vele  
vormen van ondersteuning zowel financieel 
als materieel. Zonder deze steun kan De 
Cirkel niet voortbestaan. Of het nu gaat om 
de opbrengst van georganiseerde acties of 
bijvoorbeeld middelen en materialen, het  
is allemaal fantastisch en getuigt van  
betrokkenheid en het grote belang dat 
wordt gehecht aan de terminale zorg van 
stichting De Cirkel. Wij hopen ook in de 
toekomst op dergelijke steun te mogen 
rekenen.

Samenwerking met de werkgroep  
Vrienden 
De pr-commissie wordt mede gevormd 
door een afvaardiging van de werkgroep 
Vrienden. 

Werkgroep Vrienden 
De werkgroep Vrienden heeft zich in 2019 
weer ingezet om financiële middelen te 
verwerven voor met name ondersteuning 
van de vrijwilligers, zoals o.a. extra acti-
viteiten, training, waarderingspresentjes. 
Daarnaast dragen zij financieel bij aan de 
facilitering van een troostrijke omgeving. 

De Vrienden zetten zich ook in om de 
naamsbekendheid van De Cirkel te 
vergroten. In 2019 hebben zij in de regio 
Midden-Salland op passende evenementen 
informatie gegeven over De Cirkel. Diverse 
producten die speciaal zijn ontworpen voor 

De Cirkel worden daar verkocht en soms 
kosteloos aangeboden. In 2019 waren de 
Vrienden o.a. aanwezig op de Diekdagen  
in Wijhe, het Korenfestival in Luttenberg  
en Stöppelhaene in Raalte. In december  
waren zij op diverse kerstmarkten waar- 
onder Wesepe en Heino. 
Het persoonlijke contact met de bezoekers 
op deze evenementen leent zich er goed 
voor om informatie te verstrekken over 
terminale zorg van stichting de Cirkel. Ook 
daar blijkt dat de zorg thuis extra aandacht 
behoeft. 
De Vrienden zorgen voor de verspreiding 
van de brochures op een honderdtal  
zorgvuldig geselecteerde adressen in de 
regio en vullen die periodiek aan.  
De verspreiding van de posters voor de 
Open Dag en de informatieavond voor 
vrijwilligers nemen zij eveneens voor hun 
rekening.

Naast de productverkoop op evenementen 
wordt ook ingezet op andere bronnen van 
inkomsten: bijv. deelname aan de RABO- 
actie Hart voor Salland, het plaatsen van 
donatieboxen voor statiegeld bij super-
markten in de regio, contacten met organi-
saties die (eenmalig) een goed doel willen 
steunen en/of een actie willen opzetten. 
Door de bijdragen van velen, in welke vorm 
dan ook, hebben de Vrienden in 2019 een 
mooi bedrag bijeen kunnen brengen. Zij zijn 
daar zeer dankbaar voor en het is voor hen 
echt een stimulans om door te gaan. 



Van de bestuurstafel 

Als bestuur kijken we terug op een goed jaar.

In januari 2019 is de samenstelling van 
het bestuur gewijzigd met de toetreding 
van twee nieuwe leden. Het eerste volle 
jaar van het nieuwe bestuur zit er dus op 
en we zijn zeer tevreden over de samen-
werking onderling.

Er waren geen bouwactiviteiten in 2019 
dus het belangrijkste aandachtspunten 
van het bestuur waren het stabiel houden 
van de organisatie, het AVG-proof maken 
van de organisatie en het zoeken van een 
goede opvolger voor onze op 1 april 2020 
vertrekkende coördinator Riek Martens. 

Het bestuur hecht er aan om grote waar-
dering uit te spreken voor de vrijwilligers 
en de coördinatoren en hun heel hartelijk 
te bedanken voor het geweldige werk dat 
ze in 2019 hebben verricht. Zonder hun 
enthousiasme, inzet en professionaliteit 
kan de Stichting niet functioneren.

Vooruitkijkend  naar 2020 lijken er twee 
belangrijke aandachtspunten te zijn: ten 
eerste het afscheid van onze coördinator 
Riek Martens en het inwerken van haar 
opvolger Hanneke Beeren, en ten tweede 
moet er een oplossing gezocht worden 
voor het ruimtegebrek in het kantoor van 
de coördinatoren. 

Ten tijde van het samenstellen van dit 
jaarverslag (april 2020) zitten we midden 
in de Corona-crisis. Dat heeft uiteraard 
ook grote gevolgen voor onze organisatie. 
De veiligheid van onze gasten, vrijwilli-
gers en medewerkers heeft hierbij  
natuurlijk prioriteit. Maar daarover meer 
in het jaarverslag over 2020.

Privacy /AVG

In 2018 is de privacywet, Algemene Verordening  
Gegevensverwerking, ingevoerd. De Cirkel als  
vrijwilligersorganisatie voldoet hieraan d.m.v. een 
privacyreglement voor gasten/cliënten en naasten  
en daarnaast voor personeel en organisatie.

Stichting De Cirkel draagt er zorg voor dat  
persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig  
en in overeenstemming met de privacywetgeving  
worden behandeld. 

Het “privacyreglement cliënten, gasten, naasten en 
andere externe relaties” is openbaar via de website.

De sollicitatieprocedure heeft eind 2019 
geleid tot de benoeming van een nieuwe 
coördinator mevr. Hanneke Beeren per  
1 april 2020.

U heeft in de cijfers van dit jaarverslag 
kunnen lezen dat het aantal inzetten thuis 
ongeveer gelijk gebleven is en het aantal 
opnames in het hospice weer is gegroeid. 
Dit sterkt ons in onze overtuiging dat onze 
Stichting een belangrijke plaats in de pal-
liatieve zorg in Salland heeft ingenomen. 
Dat brengt ook de verantwoordelijkheid 
met zich mee om te blijven zorgen dat 
cliënten en gasten ons kunnen vinden en 
de zorg te krijgen die ze nodig hebben.
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v.l.n.r.:  
Wim Veldhuis,  
Marian Kalfs,  

Klaas Koekkoek, 
Meep Bouw,  

Astrid Smedes.



Stichting De Cirkel Raalte

Bestuur

Voorzitter: Klaas Koekkoek       

Secretaris: Wim Veldhuis

Penningmeester: Meep Bouw

Bestuurslid: Marian Kalfs

Bestuurslid: Astrid Smedes

Medewerkers: 

Riek Martens: Coördinator

Paulien Kappert: Coördinator

Vrijwilligers: 79
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Exploitatieoverzicht 

Staat van baten en lasten over 2019
   
 2017  2018 2019
Inkomsten   
     Subsidies 108.591  131.790  145.102
     Bijdragen gasten 32.280  44.555  40.561
     Donaties & giften 19.987  19.631  40.606
     Overige ontvangsten 8.574  5.095  20.390

Totaal 169.432  201.071  246.659
   

Uitgaven   
     Personeelskosten 98.806  124.482  129.991
     Huisvestingskosten 27.783  40.739   37.829
     Kosten voor gasten 24.191 17.295  20.512
     Algemene kosten 10.568  14.703  14.368
     Afschrijving 10.000  13.431  20.299

Totaal 171.348  210.650  222.999
 

Resultaat uit exploitatie -1.916  -9.579  23.660
     Bijzondere baten & lasten 0  1.920  - 3.362

Resultaat -1.916  -7.659  20.298

De cijfers over 2017 zijn een samenvoeging van de cijfers van Stichting de Cirkel en Stichting Vrienden van de Cirkel, die in 2018 zijn gefuseerd. 
De cijfers over 2017 en 2018 waren inclusief BTW, vanaf 2019 exclusief BTW.
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