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Doelstelling:
Artikel 2 van de statuten:
1.

2.
5.

De Vereniging heeft ten doel:
het (doen) verlenen van ondersteuning, zowel in materiële als
immateriële zin aan de stichting: Stichting Hospice Almere,
gevestigd te Almere, kantoorhoudend te Clingendaellaan 229
1333 WJ Almere, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken van Gooi-, Eem- en
Flevoland onder nummer 39088456, hierna te noemen: de
‘Stichting’;
het ter beschikking stellen van financiële middelen aan de
Stichting;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door fondsenwerving, het
verkrijgen van giften en donaties en de inning van contributies.

Beleidsplan:
Het beleid van de vereniging is er opgericht om de Hospice Almere te
ondersteunen, zoals vermeld in de statuten.
Dit geschiedt door fondsenwerving bij particulieren en bedrijven. Het
plaatsen van advertenties in de diverse media. In het najaar voor het
werven van vrijwilligers. Het deelnemen aan de Kerstmarkt van de ‘Goede
Doelen Markt’ en het collecteren bij diverse tuincentra voor de Kerst.

6.

Per 31 december 2013 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
Vera Kampschöer
Secretaris
Marijke van Keeken – Blijie
Penningmeester
Wim van Keeken
Lid (PR, Stichting)
Fred Loupias
Lid (Stichting)
Frans Bollen (vervangt Fred Loupias, indien
nodig)
Lid
Marjan Westerman
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7.

JAARVERSLAG 2013
Het jaar 2013 stond in het teken van wisselingen in het bestuur. Op de
Algemene Ledenvergadering van 3 april 2013 werd Wim van Keeken
voorgedragen als nieuwe penningmeester, terwijl Vera Kampschöer als
voorzitter werd voorgedragen. Marjan Westerman trad terug als voorzitter.
De vergadering ging akkoord met deze mutaties in het bestuur. Op 3 juni
2013 vond de formele overdracht plaats.
Het bestuur is in 2013 tienmaal bij elkaar gekomen, inclusief de Algemene
Ledenvergadering.
Punten die aan de orde zijn geweest zijn o.a. de naamsbekendheid van de
Hospice. De uitstraling naar buiten dient te beginnen bij de huisartsen. Een
aanzet is gegeven door een powerpoint-presentatie te ontwikkelen die op
de beeldschermen in de diverse zorgcentra gepresenteerd kan worden.
Opname in de gemeentegids wordt overwogen. In de ‘Almere Deze Week’
zijn het afgelopen jaar een drietal advertenties geplaatst. In het voorjaar
twee advertenties voor het werven van vrienden en donateurs, waarvan
een begeleid door een redactioneel stukje. In het najaar is er een
advertentie geplaatst voor het werven van vrijwilligers, ook deze
advertentie is begeleid door een redactioneel stukje.
In het huisblad van Flevoziekenhuis ‘Flevo Huis-aan-Huis’ is een algemene
advertentie geplaatst om de naambekendheid en het doel van de Hospice
te tonen. Ook een eventuele film op de beeldschermen van het
Flevoziekenhuis is ter sprake gekomen. De kosten voor presentatie en
productie zijn hoog en het bestuur denkt niet dat de doelgroep bereikt zou
worden.
Op 3 april is de Algemene Ledenvergadering bijeen gekomen. Buiten de al
gememoreerde mutaties in het bestuur gaf Joanne Veldkamp als
coördinatrice van de Hospice een overzicht over het jaar 2012. Ook het
jaarverslag en de jaarrekening werden gepresenteerd zo ook de begroting
voor het lopende boekjaar. De begroting werd staande de vergadering
geaccordeerd. Na de pauze was er een lezing door Mariëlle Kramer,
teammanager thuiszorg van Zorggroep Almere met als onderwerp:
‘Zorgpad Stervensfase’.
Ook dit jaar waren we vertegenwoordigd op de ‘Goede Doelen Kerstmarkt’
in Almere Haven.
Ontwikkeling ledenbestand
Per 1 januari 2013 bestond het ledenbestand uit 147 particulieren en
1 bedrijfslidmaatschap. Gedurende het boekjaar zijn 2 leden overleden,
hebben 5 leden hun lidmaatschap om diverse redenen opgezegd. Wij
mochten 13 nieuwe leden welkom heten. Het jaar werd afgesloten met in
totaal 153 leden.
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Inkomsten uit acties en overige giften
Ook dit jaar mochten we weer een donatie ontvangen vanuit het ’Noor van
Loenen Memoriaal’, zijnde € 1127,00. De opbrengst van het
jubileumconcert van het koor ‘That’s Life’ kwam ten goede aan de Hospice
en bedroeg € 1500,00. Enkele kleinere acties leverden door het jaar heen
een bijdrage op voor de Hospice, waarvoor onze dank.
De Almeerdaagse heeft helaas niets opgeleverd.
Een collecte in december bij het tuincentrum ‘Intratuin’ heeft ruim
€ 500,00 opgeleverd. De kerstmarkt heeft € 140,00 opgeleverd, maar
helaas geen nieuwe leden.
Familieleden van bewoners hebben ons ruimhartig bedacht evenals diverse
donaties van particulieren. Onze dank hiervoor.
Bedrijven
Ook dit jaar hebben we veel bedrijven benaderd om een
bedrijfslidmaatschap aan te gaan met de Vrienden van Hospice Almere.
Helaas zijn de economische omstandigheden ernaar dat bedrijven soms
wel een eenmalige donatie willen doen, maar ons niet meerjarig kunnen
steunen. We hebben nog slechts één trouw bedrijfslid over, en dat is
Gonny Splint makelaardij, die van elke transactie € 10,00 overmaakt, en
ons op die manier in 2013 met € 720,00 heeft gesteund.
Het Kollektief BV steunde ons met een eenmalige bijdrage van € 250,00
voor de aanschaf van diversen voor de grabbelton op de ‘Goede Doelen
markt’ en voor de aanschaf van een prijs voor de ledenwerfactie die begin
2014 zal plaatsvinden.
De eigenaresse van SweetPies.nl verblijde ons met heerlijke cupcakes, die
verkocht werden op de ‘Goede Doelen Markt’.
Bij het sluiten van het boekjaar verblijdde Hélène’s Nail and Beauty Care
ons met een donatie van € 120,00.
Uitgaven
We hebben het afgelopen jaar meer aandacht besteed aan publiciteit en
acties. Hierdoor zijn de uitgaven voor PR en fondsenwerving hoger dan
begroot. Dit heeft geleid tot publiciteit via artikelen en advertenties in de
‘Almere Deze Week’ en het huisperiodiek van het Flevoziekenhuis ‘Flevo
Huis-aan-Huis’.
Diverse flyers van de Hospice, zoals het boekje voor de bewoners, de flyer
voor de vrijwilligers en de flyer voor de vrienden van de hospice zijn in een
modern jasje gestoken en de lay-out is aangepast.
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Ondersteuning Stichting Hospice Almere
De garantstelling van € 10000,00 is ook dit jaar overgemaakt naar de
Stichting voor de reguliere kosten.
In juni is een bedrage van € 5000,00 overgemaakt naar de Stichting. Dit
bedrag bestaat uit het resultaat over 2012 van de Vereniging en een
aanvulling tot € 5000,00, zoals door de Algemene ledenvergadering op
2 april 2013 is geaccordeerd.
Daarnaast is een bedrag van € 860,00 betaald uit het steunfonds, voor
twee bewoners die de eigen bijdrage niet (meer) konden betalen.
Geurende het boekjaar heeft de Vereniging een bijdrage geleverd van
totaal € 3600,00 als tegemoetkoming van de reiskosten van de
coördinatrice van de Hospice. Deze bijdrage zal in mindering worden
gebracht op de garantstelling van 2014.
8.

Balans en exploitatie 2013

BALANS PER 31-12-2013
ACTIVA
Voorraden
Vorderingen

PASSIVA
€
€

40,00
60,00

Vermogen

Liquide middelen

RABO
betaalrekening
ASN,
spaarrekening

Totaal

€

854,27

€ 779,92

Reserveringen:
tbv garantstelling
tbv steunfonds
tbv wanbetalers
tbv nieuwe locatie
tbv niet voorziene kosten

€ 10000,00
€ 1000,00
€ 1000,00
€ 2000,00
€ 2000,00

Totaal

16779,92

€ 15825,65

€ 16779,92
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€

EXPLOITATIE 2013
Inkomsten
Contributies
Bijdrage van bedrijven
Eenmalige donaties particulieren
Eenmalige donaties van bedrijven
Inkomsten gegenereerd uit acties en evenementen
Rente van zakelijke spaarrekening

€
5435,00
€
720,00
€
2657,50
€
370,00
€
3517,35
€
75,00
========
€ 12775,50
========

Uitgaven
Kosten fondsenwerving
Kosten PR
Kantoorkosten
Kamer van Koophandel
Kosten zakelijk betalingsverkeer
Representatie
Uitbetaling steunfonds
Garantie Hospice

€
555,39
€
1282,32
€
300,00
€
11,00
€
154,13
€
31,45
€
860,00
€ 10000,00
========
€ 13194,75
========

Resultaat 2013

€
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419,25-

