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Voorwoord 
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Terwijl Corona ook in 2021 nog veel beperkingen oplegde, kon Stichting  
De Cirkel gelukkig toch van betekenis zijn voor vele mensen in hun laatste 
levensfase en voor hun dierbaren. Dat konden we niet doen zonder de inzet 
van vele vrijwilligers. Hun werk is van groot belang voor de gasten en voor 
de stichting. We hopen dat de gulle gevers zien dat hun giften goed zijn  
besteed en dat subsidiegevers kunnen lezen dat De Cirkel een stichting  
is waar verantwoord wordt omgegaan met de subsidiegelden. 

Maar we hopen ook dat in dit jaarverslag de goede sfeer doorklinkt die 
heerst in het hospice en bij de zorg die thuis wordt geleverd door onze  
vrijwilligers. 

Net als in het jaar daarvoor, was het omgaan met corona een uitdaging  
voor iedereen in onze organisatie, betrokken bij de zorg in het hospice en  
bij de zorg thuis. Voorkomen van verspreiding van het virus onder gasten  
en vrijwilligers was natuurlijk van het grootste belang. Het was een behoor-
lijke uitdaging om toch zo veel mogelijk de opnames in het hospice en de 
inzetten thuis door te laten gaan.

Het bestuur dankt iedereen die op wat voor wijze ook betrokken is geweest 
bij het hospice, voor inzet en bijdrage.  

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 door vroegtijdige 
signalering, zorgvuldige en deskundige 
beoordeling en behandeling van proble-
men van lichamelijke, psycho-sociale en 
levensbeschouwelijke aard. 

Gegevens Zorg Thuis  2019 2020 2021
   Aantal aanvragen   51 21 36
   Aantal inzetten  34 18 32
   Aantal nachten   91 53 94
   Aantal dagdelen  84 1 9
   
   Inzeturen: 23.00-07.00 uur  728 432    752
   Inzeturen: 07.00-23.00 uur  336 4 36
   Totaal uren  1.064 436 788 
  
Herkomst hulpvragen:  2019 2020 2021   
Raalte e.o./Heino  25 12 19
   Wijhe/Olst  9 8 6
   Overige regio  0 1 5  
   Buiten eigen regio  0 0 2
   
Verwijzing door:  2019 2020 2021
   Carinova  25 15 23
   Familie  6 1 5
   ZGR Mien  1 0 0   
Buurtzorg Raalte/Heino  0 0 1
   Huisarts  1 1 0
   Andere instanties   1 1 3
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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.

De vrijwilligers van de zorg thuis hebben in 2021 veel mensen kunnen ondersteunen.  
Veelal in de nacht, ook een enkele keer overdag. Het aantal aanvragen en inzetten laat  
een stijgende lijn zien t.o.v. 2020. Wel is ook in 2021 de invloed van de pandemie zichtbaar.

Zorg Thuis  



Ondanks een minder aantal beschikbare kamers gedurende een groot deel van het 
jaar, hebben we ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk mensen te kunnen  
ontvangen. Dat is zichtbaar in cijfers.

Zorg hospice 
Gegevens hospice 2019 2020 2021
   Aantal aanvragen  83 50 36
   Aantal opnames 46 25 30
   Verblijfsdagen  920 791 892  
 
Verwijzers: 2019 2020 2021
   Transferbureau Deventer Ziekenhuis 14 8 6
   Transferbureau Isala Klinieken Zwolle 4 4 2
   Huisartsen en specialisten 17 9 14
   Wijkverpleging 5 0 10
   Familie en kennissen 3 1 3
   Ziekenhuis Hardenberg 0 0 1
   Ziekenhuis Almelo 1 1 0
   Ziekenhuis buiten de regio 2 0 0
   Verpleeg-/ verzorgingshuis 0 1 0  
 
Woonplaats gasten: 2019 2020 2021
   Raalte 17 11 20
   Heino 2 1 
   Heeten 3 3 
   Nieuw Heeten 0 0 0
   Broekland 0 1 
   Luttenberg 1 1 1
   Wijhe 2 1 3
   Olst 1 0  
   Wesepe 1 0 1
   Deventer 5 0 1
   Haarle 0 1 
   Almelo 0 1 
   Nijverdal 2 0 1
   Zwolle 0 1 1
   Bathmen 1 0 
   Nieuwleusen 0 1 
   Hellendoorn 2 1 
   Dalfsen 1 1 
   Holten 0 0 1
   Buiten de regio 8 1 1
   
Inzeturen vrijwilligers: 2019 2020 2021
   Totaal uren 8.036 7.280 8.428
   van 07:00 -19:00 uur 6.027 5.448 6.312
   van 19:00 -23:00 uur 2.009 1.832 2.116
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Zorg thuis: 
‘Het is zo bijzonder dat een vrijwilliger  
in de nacht naar onze moeder toekwam 
en bij haar ging zitten, er voor haar was. 
Het voelde meteen vertrouwd en het heeft 
ook ons als gezin heel erg geholpen.’

‘De familie is heel dankbaar voor onze 
inzet zodat mevrouw thuis kon overlijden. 
Ze hadden ook een goed gevoel bij de 
vrijwilligers, ze konden de zorg voor hun 
moeder gedurende de nacht met een  
gerust hart aan de vrijwilligers over laten.’

Hospice 
‘Dank aan alle medewerkers van het  
hospice voor de goede zorgen voor  
onze zoon, vader, broer, zwager en opa.  
Hij voelde zich hier erg op zijn gemak.’

‘Bedankt voor de goede zorgen en  
oprechte gastvrijheid. Het voelde als  
thuiskomen. Fijn dat jullie er zijn.’

‘Wat een fijn en warm bad, iedereen  
was erg lief. Moeder heeft tot het laatst  
toe genoten van de vogels in de tuin.  
We hebben het leven van moeder goed  
kunnen afsluiten.’
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De Cirkel coördineert 24-uurs zorg in het 
hospice en levert een belangrijke bijdrage 
aan de zorg in de thuissituatie. 

Stichting De Cirkel is trots op de grote 
groep betrokken vrijwilligers. Op allerlei 
gebied verrichten zij met zorg en aan-
dacht hun werk. 

De vrijwilligers, die in het Hospice en/of 
de Zorg Thuis actief zijn, worden bege-
leid door 3 professionele coördinatoren. 
De medische zorg ligt in handen van de 
huisarts en de verpleegkundige zorg in 
handen van het thuiszorgteam. In een 
goede samenwerking - waarbij een open 
communicatie voorop staat - worden onze 
gasten en hun naasten begeleid.

Ondanks de maatschappelijke ontwik-
kelingen, waarin het verlenen van man-
telzorg voor velen toeneemt, hebben we 
het vrijwilligersaantal op peil weten te 
houden. De term ‘maatwerk’ is een vast 
gegeven binnen onze organisatie, op alle 
gebieden. Het maakt ons flexibel en biedt 
ons kansen.

Deskundigheidsbevordering 
Onze vrijwilligers zijn allen getraind en 
krijgen jaarlijks de mogelijkheid om zich 
verder te verdiepen in hun werk. Naast 
theoretische trainingen bieden wij volop 
de kans om de vaardigheden te trainen. 
We zorgen ervoor dat iedereen voldoende 
bagage heeft om dit mooie werk goed te 
kunnen doen.

Medewerkers:                    2019 2020 2021 
Coördinatoren 2 2 3 
Vrijwilligers zorg thuis 19 18 16 
Vrijwilligers hospice 46 42 42 
Vrijwilligers facilitair 7 10 10  
Werkgroep Vrienden   6 6

Woorden van onze gasten 
en reacties van familieleden

Medewerkers 



 

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 over-
plaatsing 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 informatie- 
overdracht.

Huisartsen en ziekenhuis  
De medische zorg in het hospice wordt 
geboden door de eigen huisarts van de 
gast. Dat is prettig, want de eigen huisarts 
is vaak al jaren bekend met de gezins- 
situatie 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 de huisartsen Hoog-
water en Bovenkerk. Laatstgenoemde is 
tevens de kaderhuisarts palliatieve zorg 

Stichting De Cirkel werkt op landelijk, 
regionaal en lokaal niveau samen met 
overkoepelende organisaties of zuster- 
organisaties 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 zorgaanbie-
ders 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 mogelijk de 
overgang van patiënten van de ene naar 
de andere zorgplek te verbeteren. 

Stichting de Cirkel is ook lid van vereni- 
ging 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 
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Samenwerking

uitgebreid ingegaan op de coördinatie 
en ondersteuning en vele initiatieven die 
worden ontwikkeld. 

Lokaal/regionaal 
Er zijn praktische afspraken met de ge-
meente 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 huishoude-
lijke 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- activiteiten

De pr-commissie heeft als doelstelling 
Stichting De Cirkel op verschillende  
manieren onder de aandacht te bren-
gen van de gemeenschap in de regio 
Midden-Salland. De bekendheid van het 
hospice is hoog in de  Sallandse samen-
leving. Het belang van deze voorziening 
wordt alom erkend. De bekendheid van 
de zorg thuis is groeiend, maar kan nog 
geoptimaliseerd worden. Dit vraagt nog 
extra aandacht.

In 2021, evenals in 2020, heeft het  
corona-beleid een grote invloed op alles 
wat we als pr-commissie kunnen doen  
en vooral wat we niet kunnen doen. Spe-
ciale activiteiten, gericht op bezoekers 
uit de regio, waren nog niet mogelijk en 
daarmee verviel opnieuw de Open Dag, 
een grote publiekstrekker. Acties gericht 
op donaties en ondersteuning zijn niet 
ondernomen, omdat velen in deze tijd 
met  moeilijke financiële omstandigheden 
geconfronteerd werden. Ook vervielen de 
dorpsevenementen en markten waarbij 
de Werkgroep Vrienden gewoonlijk acte 
de presence geeft met een informatie-
stand. Daarbij vinden normaliter talloze 
gesprekken plaats met bezoekers uit de 
regio. De verspreiding van De Cirkel- 
brochures, eveneens een taak van de 

Vrienden, lag ook stil. Door hygiënemaat-
regelen i.v.m. corona worden de brochu-
res verwijderd van specifieke plekken, 
zoals wachtkamers bij gezondheidscen-
tra. De contacten met de pers - regionale 
bladen en huis-aan-huis bladen – werden 
en worden zorgvuldig onderhouden.

In de maanden augustus en september 
werden de coronamaatregelen tijdelijk 
versoepeld, waarvan gebruik gemaakt  
is om enkele speciale activiteiten te 
organiseren. Zo hebben we een videofilm 
gemaakt waarin een realistisch beeld 
wordt geschetst van de zorg in het  
hospice en bij de mensen thuis. Een  
professional heeft, geheel belangeloos,  
in goed overleg met alle betrokkenen 
deze film gemaakt. De video is op de 
website geplaatst en maakt het beeld van 
de terminale zorg compleet.

Ook is in september een informatieavond 
voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd. 
Deze vond voor het eerst plaats in het 
hospice. De bezoekers kregen de  
gelegenheid in de verschillende ruimtes 
bij vrijwilligers informatie in te winnen. 
Het is een succesvolle avond, zeker ook 
gezien het aantal nieuwe vrijwilligers 

dat zich aanmeldde. September was ook 
de maand waarin de vrijwilligers op een 
gezellige bijeenkomst bij elkaar konden 
komen in Luttenberg. Zij werden verrast 
met een bijzondere voorstelling in het 
openluchttheater Het Lommerrijk en 
konden culinair genieten bij Dorpshuis 
Elckerlyc. Er was volop gelegenheid om 
elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.  

In het verslagjaar verscheen er is slechts 
één Cirkelaire, onze nieuwsbrief. Dit  
hing samen met het bescheiden aantal 
activiteiten dat door Corona georgani-
seerd kon worden.  

Giften en donaties 
Onze vaste groep donateurs zorgde voor 
een constante financiële ondersteuning. 
Daarvoor zijn wij erg dankbaar. Daar-
naast zijn er bedrijven die ons financieel 
of op andere manieren steunen bijvoor-
beeld door materiële giften. Ook zijn we 
blij met de  spontane individuele bijdra-
gen die we in 2021 mochten ontvangen. 
Deze steun is essentieel voor het voort-
bestaan van De Cirkel en laat zien dat er 
vanuit de Sallandse gemeenschap grote 
betrokkenheid is bij Stichting De Cirkel. 
Wij hopen dat we in de toekomst opnieuw 
deze steun mogen ontvangen. 

Samenwerking met de werkgroep  
Vrienden 
De werkgroep Vrienden is vertegen-
woordigd in de pr-commissie. Er wordt 
op een constructieve manier samen-
gewerkt. De activiteiten, gericht op de 
externe doelgroepen, liggen in elkaars 
verlengde. Er is goed overleg om elkaar 
aan te vullen en het maximale effect uit 
de activiteiten te halen. 
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• 

Ook in 2021 was de inzet van de Werkgroep 
Vrienden erop gericht financiële middelen 
bijeen te brengen voor met name de  
ondersteuning van de vele vrijwilligers.  
Dit betreft o.a. training, extra activiteiten en 
waarderingspresentjes. Bovendien dragen 
de Vrienden bij aan zaken die het werk van 
de vrijwilligers vergemakkelijken, bijvoor-
beeld door de aanschaf van een professi-
onele wasmachine / droger. Verder zorgen 
zij voor extraatjes die het verblijf in het  
hospice voor de gasten veraangenamen, 
zoals de verse bloemen in alle ruimten. Ook 
dragen de Vrienden bij aan de vergroting 
van de naamsbekendheid van De Cirkel.

Activiteiten en corona 
De Vrienden proberen gelden te verwerven 
door producten te verkopen op passende 
evenementen, markten en informatie-
bijeenkomsten. Deze producten zijn veelal 
geschonken door kunstenaars, amateur- 
clubs, of komen van betrokken bedrijven 
die producten voor inkoopsprijs aan de 
Vrienden verstrekken.

In normale omstandigheden - dat wil 
zeggen: zonder coronarestricties - komen 
de Vrienden tijdens deze evenementen in 
contact met veel geïnteresseerde bezoe-
kers en kunnen dan in een persoonlijk 

Werkgroep vrienden
gesprek informatie verstrekken over De 
Cirkel en haar regionale functie. De bro-
chure wordt hierbij ook aangereikt. Door 
de corona-maatregelen konden er in 2021 
echter geen evenementen plaatsvinden. 
We hopen in 2022 weer meer contact te 
kunnen leggen, persoonlijke informatieve 
gesprekken te kunnen voeren en inkomsten 
te kunnen verwerven.

De werkgroep heeft, evenals in 2020,  
ingezet op een andere bron van inkomsten:  
delen in de opbrengst van statiegelddonaties 
bij supermarkten in de regio. Dit zorgde 
voor een mooi bedrag. De Vrienden nemen 

ook deel aan de actie RaboClubsupport. Hier-
bij bepaalt het aantal ‘support’-stemmen de 
hoogte van het bedrag. De deelname zorgde 
ook in het verslagjaar voor een aanzienlijke 
opbrengst. Uit het positieve resultaat van bei-
de acties valt af te leiden dat veel Sallanders 
De Cirkel een warm hart toedragen.

Deze bijdragen zorgen ervoor dat de Vrienden 
aan alle vrijwilligers een kerstattentie kunnen 
aanbieden. Normaliter gebeurt dit tijdens een 
kerstbijeenkomst, maar in deze coronatijd 
werd deze persoonlijk bij iedereen thuisbezorgd. 
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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 P. Versluis, Olst
Algemeen bestuurslid Mevrouw A. Smedes, Heeten/Raalte
Overige informatie bestuur n.v.t.
Doelgroepen Algemeen publiek, patiënten en hun mantelzorgers

Statutaire doelstelling   Faciliteren van ondersteuning en terminale zorg bij 
mensen thuis en in het hospice in Raalte. Het werven en 
inzetten van vrijwilligers voor deze mantelzorg. Alles wat 
nodig is ter bevordering van voorgaande.

Hoofdlijnen beleidsplan  Stichting de Cirkel biedt de faciliteiten voor de 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 maximaal ca. 3 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 betrekken van professionele  

hulpverleners/coördinatoren in het hospice. 
- deskundige ondersteuning en persoonlijke en individuele aandacht.  
-  zorg op maat door de 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 aandacht voor 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 beloning en geen vacatiegeld. 
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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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. 

Toelichting Staat van baten en lasten (Pagina 19) 
Vanaf maart 2020 heeft Covid-19 effect op onze baten en lasten: 
- De bezetting is lager, met als gevolg lagere dagvergoeding. 
- Een deel van de lasten is lager, zoals maaltijden, schoonmaak en opleidingen.  
- Een deel van de kosten is hoger, zoals veel extra kosten voor beschermingsmiddelen. 

ACTIVA PASSIVA

Immateriële vaste activa 0 0 Continuïteitsreserve 1.008.557 971.013

Materiële vaste activa 966.168 981.093 Bestemmingsreserve 30.697 30.113

Financiële vaste activa 0  + 0  + Herwaarderingsreserve 0 0

966.168 981.093 Overige reserves 0 0

1.039.254 1.001.126

Voorraden 0 0

Vorderingen en overl. activa 20.599 13.234 Bestemmingsfondsen 0 0

Effecten 0 0 Voorzieningen 60.735 48.687

Liquide middelen 282.786  + 315.753  + Langlopende schulden 102.900 114.900

303.385 328.987 Kortlopende schulden 66.664 145.367

Totaal 1.269.553 1.310.080 TotaaL 1.269.553 1.310.080

Toelichting

2021 2020 2021 2020

Balans per 31-12-2021  (Model ANBI 2021)

 - 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 schommelingen in ontvangsten/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.



Van de bestuurstafel 

Als bestuur kijken we terug op een jaar 
dat in grote mate werd bepaald door de 
coronapandemie. Deze uitdaging namen 
we mee uit 2020. 

Het had ook gevolgen voor de vrijwilligers. 
Veel van hen zijn al wat ouder en daar-
door lopen ze zelf een verhoogd risico. 
Ook sommigen van hun naasten zijn 
kwetsbaar. Diverse vrijwilligers hebben er 
daarom voor gekozen tijdelijk niet inzet-
baar te zijn. Volstrekt begrijpelijk! Tijdens 
corona-luwe periodes zijn velen toch 
teruggekomen. Maar het was vaak wel 
moeilijk het rooster sluitend te krijgen. 
Soms waren hierdoor maar 2 van de 4 
kamers bezet. Dat was jammer maar wel 
nodig. De zorg-thuis inzetten waren soms 
ook moeilijk maar toch kon er nog vaak 
aan de vraag worden 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 pro-
fessionaliteit kan onze stichting  
niet functioneren! 

Mede door de gedeeltelijke afwezigheid 
wegens ziekte van onze coördinator  

verwachten zal alles in het najaar van 
2022 klaar zijn.

Aan het eind van 2021 is Marian Kalfs  
afgetreden als bestuurslid met aan-
dachtsgebied PR en Vrienden. Marian 
heeft zich 8 jaren ten volle ingezet voor 
onze stichting waarvoor we haar hartelijk 
bedanken. Marian is op 1 januari 2022  
opgevolgd door Petra Versluis, we wensen  
Petra veel succes en kijken uit naar een  
mooie samenwerking. 
 

Privacy /AVG 
 
In 2018 is de privacywet, Algemene Veror-
dening Gegevensverwerking, ingevoerd. 
De Cirkel als vrijwilligersorganisatie 
voldoet hieraan d.m.v. een privacyregle-
ment voor gasten/cliënten en naasten en 
daarnaast voor personeel en organisatie.  
 
Stichting De Cirkel draagt er zorg voor 
dat persoonlijke gegevens altijd vertrou-
welijk, veilig en in overeenstemming met 
de privacywetgeving worden behandeld. 
Het ’privacyreglement cliënten, gasten, 
naasten en andere externe relaties’ is 
openbaar via de website.

Stichting de Cirkel 
Raalte  
Bestuur: 
Voorzitter:                     Klaas Koekkoek        
Secretaris:  Wim Veldhuis 
Penningmeester: Meep Bouw 
Bestuurslid:  Petra Versluis 
Bestuurslid:  Astrid Smedes 
 
Medewerkers:  
Hanneke Beeren:         Coördinator/manager 
Paulien Kappert: Coördinator 
Elles Koenjer:               Coördinator 
Vrijwilligers:  80

Paulien Kappert is Elles Koenjer vanaf  
1 januari 2021 het team van de coördina-
toren gedurende 1 dag per week komen 
versterken. Gelukkig knapte Paulien 
volledig op zodat ze haar taken weer op 
heeft gepakt.

Het bestuurswerk kon ondanks corona 
gewoon doorgaan. Helaas was fysiek 
vergaderen niet altijd mogelijk zodat we 
de helft van de bestuursvergadering via 
Teams hebben gedaan. Niet ideaal maar 
toch wel goed te doen.

In september hebben we onze jaarlijkse 
heidag gehad waarin we ‘met de benen op 
tafel’ reflecteerden op onze activiteiten en 
plannen maakten voor de toekomst van 
Stichting De Cirkel. Het idee om een vijfde 
gastenkamer te gaan realiseren werd 
uitgebreid tegen het licht gehouden.

Toen het besluit was genomen om een 
vijfde gastenkamer en 2 familiekamers  
bij te bouwen, moest dit besluit worden 
uitgewerkt tot een plan. Uiteraard diende 
er ook een deugdelijke financiering te 
worden gevonden. Aan het eind van het 
jaar was de planfase dermate ver  
gevorderd dat we in het voorjaar van 2022 
begonnen zijn met de bouw. Naar we  
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Stichting De Cirkel Raalte  
Bezoek- en postadres:  Monumentstraat 57B, 8102 AK  Raalte 
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Website:  www.decirkelraalte.nl 
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