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Voorwoord 

Jaarverslag 20202 Jaarverslag 2020 3

Zoals gebruikelijk bespreekt het bestuur eind van het jaar de plannen voor 
het nieuwe jaar, dat deden we ook in het najaar van 2019. Voor het geplande 
afscheid van Riek Martens, na een lang dienstverband, hadden we mooie 
plannen, alsook voor het inwerken van Hanneke Beeren, haar opvolgster. 
Ook waren er plannen voor onze “heidag”, samen met de coördinatoren, 
nadenken over hoe het gaat, wat zijn de toekomstplannen enz. Maar helaas, 
toen kwam Corona en werden al onze plannen doorkruist. De maatregelen 
die we moesten nemen om een “corona veilig hospice” en een “veilige  
zorg thuis” te creëren hadden grote invloed op onze gasten en hun naasten, 
op onze vrijwilligers en coördinatoren. We ontkwamen er niet aan om de 
hoeveelheid zorg die we konden bieden terug te brengen. Maar gelukkig,  
de veerkracht van al onze vrijwilligers en coördinatoren was en is groot.  
Met elkaar hebben we in 2020 een geweldige inspanning geleverd, waarvoor 
onze grote dank.

We hebben de zorg thuis en het hospice, zij in beperkte bezetting, open 
kunnen houden en daardoor toch gasten kunnen ontvangen en inzetten 
thuis blijven doen. In het afgelopen jaar hebben we lief en leed met elkaar 
gedeeld. Corona confronteerde ons met de harde realiteit. Laten we hopen 
dat 2021 ons meer perspectief gaat bieden.

Het bestuur van de Stichting De Cirkel bedankt iedereen voor de inspanningen 
in 2020 en hoopt ook voor dit jaar op een goede en inhoudsvolle samenwerking.

Namens het bestuur van Stichting De Cirkel:

Klaas Koekkoek   Wim Veldhuis

Voorzitter     Secretaris
De 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. 

Gegevens Zorg Thuis  2018 2019 2020
   Aantal aanvragen   45 51 21
   Aantal inzetten  36 34 18
   Aantal nachten   136 91 53
   Aantal dagdelen  45 84 1
   
   Inzeturen: 23.00-07.00 uur  1.088 728 432   
   Inzeturen: 07.00-23.00 uur  216 336 4
   Totaal uren  1.304 1.064 436 
  
Herkomst hulpvragen:  2018 2019 2020
   Raalte e.o./Heino  26 25 12
   Wijhe/Olst  13 9 8
   Haarle  1 0 1
   Buiten eigen regio  5 0 0
   
Verwijzing door:  2018 2019 2020
   Carinova  29 25 15
   Familie  8 6 1
   ZGR Mien  3 1 0
   Buurtzorg Raalte  1 0 0
   Huisarts  0 1 1
   Andere instanties   4 1 1
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Stichting De Cirkel beschikt over toe-
gewijde, deskundige en goed opgeleide 
medewerkers, coördinatoren en vrijwil-
ligers, die mede door een goede samen-
werking met artsen, verpleegkundigen 
en andere hulpverleners, een belangrij-
ke bijdrage leveren aan het streven naar 
optimale palliatieve zorg. Onze mede-
werkers worden met verschillende oplei-
dingen, aangeboden door onder andere 
de VPTZ, voortdurend bijgeschoold.

Op de volgende pagina’s treft u enige  
cijfers aan over inzetten thuis en op- 
names in het hospice. 

In 2020 bestond in thuissituaties de zorg voornamelijk uit ondersteuning in de nacht. Het 
komt naast de zorg en aandacht voor de zieke vooral ten goede aan de nachtrust en on-
dersteuning van de mantelzorgers. Van inzetten overdag is in 2020 nagenoeg geen ge-
bruik gemaakt. Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2019 flink afgenomen, waarbij de 
Coronapandemie van grote invloed is geweest. In de meeste gevallen werd de aanvraag 
gedaan door thuiszorgorganisatie Carinova en familie. Buiten de eigen regio zijn er geen 
thuis inzetten geweest.



Het aantal opnames is in 2020 beduidend minder dan in 2019. De noodzaak om maat-
regelen te treffen in verband met de Coronapandemie heeft zijn sporen nagelaten. 
Desondanks hebben we 25 gasten en hun naasten mogen begeleiden. 

Gevolg van de maatregelen is geweest dat er minder mensen van buiten de regio  
Midden Salland opgenomen zijn. Evenals voorgaande jaren komen de meeste  
hulpvragen vanuit Raalte en omgeving.

Zorg hospice 
Gegevens hospice 2018 2019 2020
   Aantal aanvragen  76 83 50
   Aantal opnames 41 43 25
   Verblijfsdagen  931 920 791
   
Verwijzers: 2018 2019 2020
   Transferbureau Deventer Ziekenhuis 19 14 8
   Transferbureau Isala Klinieken Zwolle 9 4 4
   Huisartsen en specialisten 23 17 9
   Wijkverpleging 5 5 0
   Familie en kennissen 12 3 1
   Ziekenhuis Almelo 1 1 1
   Rielerenk Deventer 1 0 0
   Ziekenhuis buiten de regio 2 2 0
   Verpleeg-/ verzorgingshuis 4 0 1
   Gast 0 0 0
   
Woonplaats gasten: 2018 2019 2020
   Raalte 17 17 17
   Heino 2 2 1
   Heeten 1 3 3
   Nieuw Heeten 1 0 0
   Broekland 0 0 1
   Luttenberg 1 1 1
   Wijhe 4 2 1
   Olst 0 1 0
   Wesepe 0 1 0
   Deventer 7 5 0
   Haarle 0 0 0
   Almelo 0 0 1
   Nijverdal 1 2 0
   Zwolle 0 0 1
   Bathmen 0 1 0
   Nieuwleusen 0 0 1
   Hellendoorn 0 2 1
   Dalfsen 0 1 1
   Buiten de regio 7 8 1
   
Inzeturen vrijwilligers: 2018 2019 2020
   Totaal uren 10.464 8.036 7.280
   van 07:00 -19:00 uur 7.848 6.027 5.448
   van 19:00 -23:00 uur 2.616 2.009 1.832
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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 
vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen, 
maar zeker ook de mantelzorgers zijn 
essentieel voor een optimaal verloop.

Stichting De Cirkel is trots op de grote 
groep betrokkenen vrijwilligers van  
ongeveer 75 personen, waarvan werk-

groep Vrienden van De Cirkel ook onder-
deel is. Op allerlei gebied verrichten zij 
met zorg en aandacht hun werk. 

De vrijwilligers, 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 vrijwilli-
gers als voor de professionele hulpverle-
ners. Op deze wijze werken zij met elkaar 
aan de continuïteit en kwaliteit van de ter-
minale zorg. Vrijwilligers mogen rekenen 
op waardering, erkenning en persoonlijke 
aandacht. De verbondenheid in dit crisis- 
jaar hebben we weten te behouden door 
veilige en werkbare oplossingen te vinden 
voor vrijwilligers en hun keuze om tijdelijk  
niet inzetbaar te zijn te respecteren.  
Tevens hebben de regelmatige nieuws- 
brieven daaraan bijgedragen.

In 2020 hebben we het aantal van 6 zorg + 
vrijwilligers, die extra taken op zich nemen, 
kunnen behouden. Met name hebben zij 
een rol bij opnames en overlijden, waarbij 
ze taken waarnemen van de coördinatoren. 
De wens om nog uit te breiden naar 8 per-
sonen blijft bestaan. 
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Ondanks de maatschappelijke ontwik-
kelingen, waarin arbeidsparticipatie en 
het verlenen van mantelzorg toeneemt, 
hebben we het vrijwilligersaantal op peil 
weten te houden. Deze ontwikkelingen 
dagen ons uit om meer naar maatwerk 
te kijken, zonder het uitgangspunt van 
beschikbaarheid van 2 keer per week uit 
het oog te verliezen. 

Medewerkers:                    2018 2019 2020 
Coördinatoren 2 2 2 
Vrijwilligers zorg thuis 21 19 18 
Vrijwilligers hospice 46 46 42 
Vrijwilligers facilitair 9 7 10 
Werkgroep Vrienden    6

Deskundigheidsbevordering 
In 2020 was er onder de vrijwilligers 
veel interesse voor het volgen van ver-
volgtrainingen die koepelorganisatie 
VPTZ aanbiedt. Helaas gooide ook hier 
de Coronapandemie roet in het eten. 
Op enig moment is er gezocht naar wat 
wel mogelijk was. Voor enkele vrijwil-
ligers zijn er zoom-meetings geweest. 
Een geplande in-company training kon 
helaas niet doorgaan. Vanwege interne 
ontwikkelingen hebben coördinatoren 
geen congressen bezocht. Enkele nieuwe 
zorgvrijwilligers volgden de basiscursus 
VPTZ. Twee kandidaten hadden eerder of 
elders al de basiscursus gevolgd. Voor 
de transfertechnieken kon helaas geen 
passende oplossing gevonden worden. Dit 
heeft begin 2021 de aandacht.



kaderhuisarts palliatieve zorg in de regio 
Salland en consulent in het consultatie-
team 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 thuis-
situatie 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 medi-
sche geschiedenis.

Voor gasten die van buiten de regio ko-
men wordt overlegd met de eigen huis-
arts of deze de zorg kan continueren. 
Wanneer dit niet het geval is wordt de 
zorg verleend door dr.Hoogwater en dr.
Bovenkerk. Laatstgenoemde is tevens de 

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

Landelijke netwerkgroepen  
en de VPTZ. 
De Cirkel participeert actief als lid van 
de kerngroep in het Palliatief Netwerk 
Salland. Daarnaast zijn er nauwe con-
tacten met het Palliatief Netwerk regio 
IJssel-Vecht en Noordoost Overijssel.

Het Palliatief Netwerk Salland is een  
samenwerkingsverband van zorgaan- 
bieders in de regio en heeft als doel de 
zorg voor mensen in de laatste levensfase 
zo goed mogelijk te organiseren en op 
elkaar af te stemmen. Op die manier kan 
men elkaar aanvullen en wordt het moge-
lijk de overgang van patiënten van de ene 
naar de andere zorgplek te verbeteren. 

Stichting de Cirkel is ook lid van ver-
eniging Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg (VPTZ) Nederland. Deze vereniging 
bestaat uit ruim 200 leden met organisa-
ties in de vrijwillige palliatieve terminale 
zorg. In het jaarverslag van de VPTZ wordt 
uitgebreid ingegaan op de coördinatie 
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Samenwerking

en ondersteuning en vele initiatieven die 
worden ontwikkeld. 

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 afzon-
derlijk 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 orga-
nisatorische, maatschappelijke en finan-
ciële aspecten van deze vrijwilligersorga-
nisaties besproken. Ervaringen worden 
gedeeld en waar nodig gebruikt in de 
eigen organisatie. 



PR- activiteiten

De PR-commissie probeert op verschil-
lende manieren De Cirkel terminale zorg, 
onder de aandacht van de gemeenschap 
van Midden-Salland te brengen.

2020 is niet een jaar waar we met veel 
genoegen op terugkijken. Zoals alles en 
iedereen hebben ook wij een pas op de 
plaats moeten maken.

Na een goede opstart steekt in maart het 
corona-virus de kop op en is tot op de dag 
van vandaag van invloed op alles wat we 
kunnen doen en moeten laten.

Publiciteit, aandacht, donaties en onder-
steuning vragen voor De Cirkel terminale 
zorg is ongemakkelijk in een tijd die voor 
zovelen erg moeilijk en vaak financieel 
zwaar is.

Bekendheid terminale zorg hospice en 
zorg thuis  
De bekendheid van het hospice is hoog en 
niet meer weg te denken uit de Sallandse 
samenleving. In het jaarverslag van 2019 
is aangegeven dat er de komende jaren 
aan ‘zorg-thuis-bekendheid’, nog wat te 
winnen is. We hopen dat dit in de nabije 
toekomst vorm kan krijgen.

De verspreiding van De Cirkel-brochures, 
een taak die de werkgroep Vrienden voor 
haar rekening neemt, is vanwege o.a. 
hygiëne maatregelen i.v.m. corona, niet 
meer mogelijk. Ook vervalt hun aan-
wezigheid tijdens evenementen, infor-
matieavonden voor uitbreiding van ons 
vrijwilligers-team en de jaarlijkse Open 
Dag. Kortom, alles wat bijdraagt aan de 
bekendheid en het beeld dat mensen van 
De Cirkel hebben, is afgeblazen. Hopelijk 
biedt 2021 weer volop mogelijkheden. 

Website, facebook, brochure 
Voor wie ons zoekt of contact wil leggen, 
zijn wij 24/7 bereikbaar via de website, 
mail en Facebook. Deze media maken het 
mogelijk om continu op de hoogte te zijn 
en in contact te blijven met stichting De 
Cirkel. 

Cirkelaire 
In 2020 zijn drie bulletins van “De Cir-
kelaire’ uitgebracht. Eén daarvan stond 
volledig in het teken van het afscheid van 
coördinator Riek Martens. Op een eervolle 
manier is er aandacht besteed aan haar 
loopbaan, vanaf de start tot haar afscheid. 
Het was tevens bedoeld als dankjewel 
voor de vele jaren van betrokkenheid en 

inzet. Alles was erop voorbereid om ieder 
die zich verbonden met haar voelde, de 
gelegenheid te bieden om persoonlijk 
afscheid te nemen, maar helaas er was 
(en is) een virus.  

Giften, donaties 
Wij zijn erg dankbaar voor de financiële 
ondersteuning vanuit onze vaste groep 
donateurs. Daarnaast zijn er bedrijven 
en organisaties die ons financieel of op 
andere manieren ondersteunen bijv. door 
materiële giften. De betrokkenheid en het 

belang dat wordt gehecht aan de termi-
nale zorg van stichting De Cirkel, blijkt 
hieruit. Wij hopen ook in de toekomst op 
dergelijke steun te mogen rekenen.

Samenwerking met de werkgroep  
Vrienden 
De pr-commissie, waarin Werkgroep 
Vrienden vertegenwoordigd is, werkt 
op een constructieve, prettige manier 
samen met De Vrienden om gezamenlijk 
datgene te doen wat binnen de mogelijk-
heden ligt.
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De Cirkel
‘Aandacht 
voor het leven 
in de laatste 
levensfase’

Warme
en  

persoonlijke  
zorg

passend  
bij uw  
wensen

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

www.decirkelraalte.nl

Liefdevol
Troostrijk
Deskundig

Kosten
Aan de hulp die wij u thuis bieden zijn geen 
kosten verbonden. Een bijdrage voor onze 
inzet is echter zeer welkom. Bij het hospice 
ligt het anders, voor uw verblijf wordt een 
eigen bijdrage gevraagd. Hiervoor ontvangt 
u maaltijden, koffie en thee (ook voor 
bezoek), gebruik van tv-internet. Inbegre-
pen is ook linnengoed en het verzorgen van 
de was. De coördinator kan u informeren 
over de hoogte van de bijdrage. De meeste 
zorgverzekeraars vergoeden dit bedrag voor 
een bepaalde termijn.

Giften, donaties en sponsoring     
Financiële steun is belangrijk. Giften, dona-
ties maar ook sponsoring zijn voor Stichting 
De Cirkel onmisbaar. Onze Vriendenwerk-

MEER 
INFORMATIE
Wilt u meer weten 
over de zorg thuis  
of in het hospice, 
neem dan contact 
op met één van de 

coördinatoren
06 201 344 61 of 
06 274 080 72.

OPEN DAG
Altijd de eerste 

zaterdag van juni. 
Iedereen is van  
harte welkom. 

Stichting De Cirkel
Monumentstraat 57b, 8102 AK Raalte
Tel.: 0572-365755
e-mail: info@decirkelraalte.nl
website:www.decirkelraalte.nlIk
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groep zet zich in om d.m.v. acties geld  
in te zamelen voor De Cirkel, maar met  
name voor de vele vrijwilligers. Zo kunnen 
wij hen een steuntje in de rug geven, zodat 
zij hun bijzondere werk met enthousiasme 
blijven doen en daarmee de terminale 
zorg continueren. Kijk op de website  
www.decirkelraalte.nl hoe u ons kunt  
steunen. U kunt digitaal doneren, maar  
het is ook mogelijk een donatie te doen  
via de aangehechte antwoordstrook.  
Giften zijn soms financieel aftrekbaar.  
Informatie hierover vind u op onze  
website www.decirkelraalte.nl.
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De Cirkelaire
Afscheid
De reden voor uitgave van deze 
‘special’ is uniek en bijzonder tege-
lijk. Uniek omdat dit in de historie 
van stichting De Cirkel niet eerder 
gebeurde en bijzonder omdat de 
inhoud een weergave van een 
bijzondere gebeurtenis is, namelijk 
het afscheid van Riek Martens.  
Een geweldige vrouw die in menig 
hart een warme plaats inneemt.

“Ik voel me verbonden met De Cirkel. In al die jaren  “Ik voel me verbonden met De Cirkel. In al die jaren  
hebben we veel bereikt samen met alle vrijwilligers.”hebben we veel bereikt samen met alle vrijwilligers.”

-Riek Martens--Riek Martens-

Riek is een zeer gewaardeerd persoon die 
altijd heeft klaargestaan voor de mensen 
om haar heen en in het bijzonder voor  
hen die in hun laatste levensfase zijn. Ook 
de naasten werden daarbij niet vergeten.  
Zij wist zich hierbij ondersteund door  
professionals en vrijwilligers die in hun  
niet aflatende zorg en aandacht ook altijd 
op haar konden vertrouwen. Mede dankzij  
de inzet en steun van Riek heeft stichting 
De Cirkel terminale zorg Midden-Salland 
een duidelijke plaats ingenomen in de 
samenleving. Wij zijn haar daar dankbaar 
voor.
 
Riek gaat nu, na 15 jaar, met pensioen.  
In deze uitgave blikken wij en zij die met 
haar hebben samengewerkt terug op de 
tijd en zorg die werd gedeeld. Een mooie 
afsluiting van een heel mooie tijd en een 
rijk arbeidzaam leven.

Wij wensen haar alle goeds.
De redactie

Special

1.

Midden-Salland
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Reacties van  
familieleden

meer rust heeft ervaren toen de vrijwilligers er 
waren en dat hij beter kon slapen ’s nachts. De 
vrijwilligers gaven hem vertrouwen. De heer gaf 
dan ook aan ‘verschrikkelijk blij’ te zijn geweest 
met onze inzet, het was goed geweest, zo zou hij 
het t.z.t. voor zichzelf ook graag willen.  
 

Hospice

• Uitspraak van een gast die na enige tijd verhuisd 
is naar een verpleeghuis elders:“in Raalte,  
daar was ’t wel goed. En mijn familie vond het 
allemaal ”tip top” in orde”.

• Wij willen u als familie hartelijk danken voor 
de buitengewoon professionele en vriendelijke 
verzorging van onze dierbare moeder. Gedurende 
drie weken heeft zij in alle rust afscheid kunnen 
nemen.

• Onze oprechte dank aan alle vrijwilligers en  
medewerkers voor de superfijne zorg voor  
onze moeder. Wij hebben het als een warm  
thuis ervaren.

• De Corona tijd maakte het voor De Cirkel, maar 
ook voor ons lastig, maar samen kwamen we er 
uit. Mijn moeder kreeg haar welverdiende rust. 
Een mooie kamer, een fijne sfeer en omringd 
door bloemen. Ze kon hier nog zichzelf zijn. Wat 
genoot ze van haar tuintje en de vogels. Wat word 
ik hier verwend, dat ben ik helemaal niet gewend, 
zo merkte ze op.

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

Zorg thuis

• De aanwezigheid van vrijwilligers heeft zeker vol-
daan aan onze behoefte. Als partner en kinderen 
zijn we zeer tevreden over de inzet en hebben het 
als heel prettig ervaren. Partner vertelde dat hij 
’s ochtends vroeg nog een heel prettig gesprek 
heeft gehad met één van de vrijwilligers. Hij gaf 
aan de vrijwilligers zeer voorkomend te vinden.

• De familie geeft aan onze inzet zeer gewaardeerd 
te hebben; “petje af voor wat jullie als vrijwilli-
gers doen”.

• Een dochter omschreef onze zorg als ‘fantas-
tisch’, ze benoemde ook dat meer mensen van 
deze mogelijkheid op de hoogte zouden moeten 
zijn. Waardeerde het ook zeer dat we na het af-
scheid nog even telefonisch contact opnamen.

• Onze moeder vond het eerst wel wat lastig dat 
er onbekenden in haar huis zouden zijn, maar dit 
gevoel verdween eigenlijk direct. We merkten dat 
we als familie al zo snel een vertrouwensband 
met de vrijwilligers kregen en dat hebben we 
als bijzonder ervaren. Echtgenoot gaf aan dat hij 

Werkgroep Vrienden 
Ook in 2020 heeft de Werkgroep Vrienden 
onveranderd als doelstelling zich zoveel 
mogelijk in te zetten om financiële mid-
delen te verwerven, met name voor de 
ondersteuning van de vrijwilligers, zoals 
extra activiteiten, training, waarderings-
presentjes. Daarnaast dragen de Vrienden 
bij aan verfraaiing van de werkruimten 
en extraatjes die het verblijf in het hospi-
ce veraangenamen. Het vergroten van de 
naamsbekendheid van De Cirkel behoort 
ook tot de doelstelling.

De belangrijkste activiteit om deze gelden 
bijeen te brengen is de verkoop van produc-
ten op passende evenementen in de regio, 
waaronder ook kerstmarkten. Tijdens deze 
evenementen zijn de Vrienden ook in de ge-
legenheid de bezoekers te informeren over 
De Cirkel, de terminale zorg thuis en in het 
hospice en de regionale functie hiervan.

Door de corona-maatregelen die sinds 
maart 2020 van kracht zijn, kunnen er geen 
evenementen plaatsvinden. Dat betekent 
dat deze bron van inkomsten dit jaar volle-
dig is weggevallen. De persoonlijke infor-
matieve gesprekjes met de bezoekers zijn 
daarmee ook vervallen.

De Werkgroep heeft ingezet op een andere 
bron van inkomsten: donatieboxen voor 
statiegeld. Bij supermarkten in Heeten, 
Heino, Raalte en Wijhe mogen de Vrienden 
een donatiebox plaatsen. Deze actie zorgt 
voor een royale opbrengst.

Deelname aan de actie Rabo ClubSupport 
levert eveneens een aanzienlijk bedrag op.

Beide acties laten zien dat velen De Cirkel 
een warm hart toedragen. 

Door deze inkomsten kunnen de Vrienden 
een eindejaarsattentie voor alle vrijwilli-
gers realiseren. Deze wordt ‘coronaproof’ 
persoonlijk bij iedereen thuis bezorgd.

De Vrienden dragen ook bij aan de naams-
bekendheid van De Cirkel door de ver-
spreiding van de brochures op specifieke 
adressen in de regio. Door de corona-maat-
regelen zijn deze brochures, o.a. vanwege 
hygiëne-voorschriften, verwijderd.

De Vrienden volgen de ontwikkelingen 
rondom corona nauwlettend en zodra het 
verantwoord is, zullen zij weer zorgen voor 
verspreiding van brochures en aansluiting 
zoeken bij passende evenementen.



Van de bestuurstafel 

Als bestuur kijken we terug op een heel  
bijzonder jaar met als rode draad de  
corona-pandemie.

Niets vermoedend begonnen we het jaar 
met het voorbereiden op het afscheid van 
Riek Martens. Ze is na een dienstverband 
van 15 jaar op 1 april 2020 gestopt. Enige 
weken daarvoor werden we geconfron-
teerd met het corona-virus waardoor in-
eens alles anders werd. Helaas geen mooi 
afscheid! Later in het jaar is dat op een 
voor de tijd passende vorm wel gedaan. 
We zijn Riek dankbaar voor haar vele goe-
de werk als pionier en coördinator. 

Haar opvolgster Hanneke Beeren had een 
compleet andere start dan gehoopt. Van 
haar werd vanaf het begin aanpassings- 

De corona epidemie had ook gevolgen 
voor alle vrijwilligers. Veel van hen zijn al 
wat ouder en daardoor lopen ze zelf een 
verhoogd risico. Ook sommigen van hun 
naasten zijn kwetsbaar. Zeker in de eerste 
golf hebben diverse vrijwilligers daarom 
ervoor gekozen tijdelijk niet inzetbaar te 
zijn. Volstrekt begrijpelijk! Later in het jaar 
zijn velen toch teruggekomen. Maar het is 
wel moeilijk het rooster sluitend te krijgen.

Daarom is besloten om tijdelijk maar  
2 van de 4 kamers te bezetten. Dat is erg 
jammer maar wel nodig. Zo gauw als  
mogelijk, en dat hangt van het verloop van 
de pandemie af, gaan we weer volledig 
open. De zorg-thuis is tijdens de eerste 
golf tijdelijk gestopt maar daarna weer 
hervat en is er aan de vraag voldaan.

Het bestuur heeft enorme waardering 
voor de inzet van alle vrijwilligers en 
coördinatoren. We willen hen allemaal 
daarvoor heel hartelijk bedanken. Zonder 
hun enthousiasme, inzet en professionali-
teit kan onze stichting niet functioneren!

Het bestuur heeft ondanks de epidemie 
goed kunnen functioneren. Uiteraard was 
veel aandacht nodig voor de aanpassingen 
in de organisatie. De vergaderingen zijn 
grotendeels via de nieuwe media gegaan.

Vooruitkijkend naar 2021 hopen we dat we in de 
loop van het jaar weer volledig “open” kunnen 
en dat de gevolgen van het “nieuwe normaal” 
beperkt zullen zijn. Wel hopen we dat onze  
“heidag”, nodig voor inspiratie en toekomst-
planning, na enkele keren uitstel eindelijk 
plaats kan vinden.

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 orga-
nisatie.

Stichting De Cirkel draagt er zorg voor dat per-
soonlijke 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.

en improvisatievermogen gevraagd. Het 
bleek direct dat ze dat goed kon. Ze heeft 
de organisatie samen met Paulien Kap-
pert, haar collega-coördinator, en de vele 
vrijwilligers goed door deze moeilijke 
periode gestuurd. Als bestuur zijn we erg 
blij met onze nieuw coördinator.

Helaas moest Paulien Kappert in juli haar 
werkzaamheden staken wegens ziekte. 
Gelukkig kon ze aan het eind van het jaar 
weer gedeeltelijk beginnen. We hopen op 
een goed en volledig herstel en we wensen 
haar daar uiteraard alle voorspoed bij!

Haar rol is tijdelijk en gedeeltelijk over-
genomen door onze zorg+ vrijwilligers. 
We zijn hen heel dankbaar voor hun extra 
inspanningen!

Jaarverslag 202016 Jaarverslag 2020 17

v.l.n.r.:  
Wim Veldhuis,  
Marian Kalfs,  

Klaas Koekkoek, 
Meep Bouw,  

Astrid Smedes.
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Financieel verslag

Naam Stichting de Cirkel Raalte
Nummer KvK 5078222

Contactgegevens
Adres Monumentstraat 57B, 8102 AK Raalte
Telefoonnummer 0572-365755
e-mailadres info@decirkelraalte.nl
Website http://decirkelraalte.nl
RSIN 816096776
Actief in sector  Het bieden van zorg aan terminaal-zieken en hun naasten 

(SBI-code: 88999)
Actief in  Nederland
Aantal medewerkers 3
Aantal vrijwilligers 80

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter De heer K.J. Koekkoek, Raalte
Secretaris De heer W.M. Veldhuis, Raalte
Penningmeester De heer M. Bouw, Raalte
Algemeen bestuurslid Mevrouw M.H.T.J. Kalfs – Hegeman, Olst/Raalte
Algemeen bestuurslid Mevrouw A. Smedes, Heeten/Raalte
Overige informatie bestuur n.v.t.
Doelgroepen Algemeen publiek, patiënten en hun mantelzorgers

Statutaire doelstelling  Het bieden van zorg aan terminale patiënten, bij hen thuis  
of in het hospice.

 Het werven en inzetten van vrijwilligers voor deze zorg.
 Alles wat nodig is ter bevordering van voorgaande.

Hoofdlijnen beleidsplan  Stichting de Cirkel biedt palliatieve zorg thuis en in het  
“Hospice de Cirkel” in Raalte. Zij doet dit voor zieken in  
midden Salland en omgeving met een levensverwachting  
van circa drie maanden. 

 
De stichting zet zich in om dit mogelijk te maken door: 
 - het inzetten van vrijwilligers in eigen woonomgeving thuis.  
-  het inzetten van vrijwilligers en professionele hulpverleners/ 

coördinatoren in het hospice. 
-  deskundige ondersteuning en persoonlijke en individuele aandacht .  
-  zorg op maat in samenwerking met beroepsmatige zorg en relevante  

partners te organiseren. 
-  een beroep te doen op vrijwilligers en professionele hulpverleners/ 

coördinatoren zich 24/7 in te zetten
-  naast de zorg voor terminaal zieke gasten ook oog te hebben voor  

de zorg voor naasten.

 De belangrijkste baten zijn de subsidie van het Ministerie van VWS,  
bijdragen van onze gasten voor het verblijf en donaties.

 Onze lasten bestaan in hoofdzaak uit de personeelskosten van de  
beroepskrachten, de kosten van huisvesting en de huishoudelijke  
uitgaven voor onze gasten en hun naasten.
 Het beschikbare vermogen is bestemd als buffer voor schommelingen  
in de inkomsten en uitgaven en wordt volledig aangehouden in de vorm 
van direct beschikbaar tegoeden bij een Nederlandse bank. 

https://decirkelraalte.nl/organisatie-2/

De bestuurders ontvangen geen beloningen en vacatiegelden. 
De salarissen van de personeelsleden zijn gebaseerd op de CAO voor  
de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg.

https://decirkelraalte.nl/organisatie-2/

 (welke werkzaamheden, 
wanneer en hoe dragen 
dei bij aan het realiseren 
van de doelstelling

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

 Op welke manier en aan  
welke doelen worden de ver-
kregen inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt: waar en hoe wordt 
dit aangehouden.

Url van het beleidsplan

Beloningsbeleid (voor het 
statutaire bestuur en voor 
het personeel, bijv. CAO  
of salarisregeling.

Url van het jaarverslag 
(met activiteitenverslag)

Hiervoor wordt de lay-out van het ‘Standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen (ANBI)’ op de site 
van de Belastingdienst gebruikt.
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ACTIVA PASSIVA

Immatariële vaste activa 0 0 Continuïteitsreserve 971.013 950.554

Materiële vaste activa 981.093 993.547 Bestemmingsreserve 30.113 30.181

Financiële vaste activa 0  + 0  + Herwaarderingsreserve 0 0

981.093 993.547 Overige reserves 0 0

1.001.126 980.735

Voorraden 0 0

Vorderingen en overl. activa 13.234 9.909 Bestemmingsfondsen 0 0

Effecten 0 0 Voorzieningen 48.687 70.750

Liquide middelen 315.753  + 276.371  + Langlopende schulden 114.900 136.900

328.987 286.280 Kortlopende schulden 145.367 91.442

Totaal 1.310.080 1.279.827 TotaaL 1.310.080 1.279.827

 - De obligaties hebben geen einddatum.

 - Het eigen vermogen van de stichting is in hoofdzaak gevormd door fondswerving t.b.v. de stichting van het hospice aan de Monumentstraat 57b.  

 - De stichting beschikt over voldoende vermogen en liquiditeit om de verplichtingen op korte termijn na te komen en om schommelingen in de ontvangsten en uitgaven op te kunnen vangen. 

 - Het aanwezige vermogen is in hoofdzaak vastgelegd in het onroerend goed en de inrichting en staat geheel ten dienste van onze activiteiten.

 - De basis voor de dotaties aan de voorziening 'Groot Onderhoud' is een meerjarenplan, met een jaarlijkse toevoeging.

 - Alle langlopende schulden zijn vrij van rente, vanaf 2020 wordt er jaarlijks op afgelost.

Toelichting

2020 2019 2020 2019

Balans per 31-12-2020  (Model ANBI 2020)

ACTIVA PASSIVA

Immateriële vaste activa 0 0 Continuïteitsreserve 971.013 950.554

Materiële vaste activa 981.093 993.547 Bestemmingsreserve 30.113 30.181

Financiële vaste activa 0  + 0  + Herwaarderingsreserve 0 0

981.093 993.547 Overige reserves 0 0

1.001.126 980.735

Voorraden 0 0

Vorderingen en overl. activa 13.234 9.909 Bestemmingsfondsen 0 0

Effecten 0 0 Voorzieningen 48.687 70.750

Liquide middelen 315.753  + 276.371  + Langlopende schulden 114.900 136.900

328.987 286.280 Kortlopende schulden 145.367 91.442

Totaal 1.310.080 1.279.827 TotaaL 1.310.080 1.279.827

2020 2019 2020 2019

Balans per 31-12-2020  (Model ANBI 2020)

Toelichting Balans 
- Het eigen vermogen van de stichting is in hoofdzaak gevormd door fondswerving t.b.v. de stichting van het hospice aan de Monumentstraat 57b. 
- De stichting beschikt over voldoende vermogen en liquiditeit om de verplichtingen op korte termijn na te komen en om schommelingen in de  
   ontvangsten en uitgaven op te kunnen vangen.  
- Het aanwezige vermogen is in hoofdzaak vastgelegd in het onroerend goed en de inrichting en staat geheel ten dienste van onze activiteiten. 
- De basis voor de dotaties aan de voorziening ‘Groot Onderhoud’ is een meerjarenplan, met een jaarlijkse toevoeging. 
- Alle langlopende schulden zijn vrij van rente, vanaf 2020 wordt er jaarlijks op afgelost. 
- De obligaties hebben geen einddatum. 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen 16.300

Overige baten particulieren 28.469 47.088

Som van baten particulieren 44.769 47.088

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden 153.301 158.989

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Som van de gewone baten 153.301 158.989

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten 33.930 40.561

Overige baten 6.553 -3.341 

Som van de baten 238.553 243.297

Lasten
Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening * 151.420 139.771

Aankoop en beheer 50.711 58.128

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen 5.840 11.767

Lobby en belangenbehartiging 872 1.657

Anders

Besteed aan doelstellingen 208.843 211.323
Wervingskosten

Kosten beheer en administratie 9.320 11.676

Som van de lasten 218.163 222.999
Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten 20.390 20.298

 * Onder de som van de lasten is aan personeelskosten 
een bedrag meegenomen van

Staat van baten en lasten (Model ANBI 2020)

2020 2019

139.644 129.991

2020 2019

Toelichting Staat van baten en lasten (Pagina 21) 
- Vanaf maart zorgde Covid-19 voor een lager bedrag voor de dagvergoeding en lagere variabele kosten (maaltijden, schoonmaak, opleidingen).   
- Anderzijds zorgde Covid-19 voor veel extra kosten voor beschermingsmiddelen.       
- Eén coördinator is in april 2020 gestopt met haar werk en met pensioen gegaan.      
- Onze nieuwe coördinator/manager is in 2020 begonnen bij de aanvang van de Covid-maatregelen.      
- We werden in 2020 met een langdurig ziekte van een medewerker geconfronteerd; de bezetting is mede door een aantal ervaren en gekwalificeerde vrijwilligers opvangen. 
- We hebben dit jaar de in 2019 betaalde transitievergoeding bij ontslag i.v.m. arbeidsongeschiktheid terugontvangen van het UWV (bijzondere bate).



Stichting De Cirkel Raalte  
Bezoek- en postadres:  Monumentstraat 57B, 8102 AK  Raalte 
E-mailadres:  info@decirkelraalte.nl 
Website:  www.decirkelraalte.nl 
Bankrekeningnummer:  NL16 RAB O0113 0618 03 
KvKnr:  05078222 
ANBI:  816096776

Midden-Salland


