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Beste Lezer,

Ditmaal een korte nieuwsbrief, omdat we een apart decembernummer willen uitgeven.
Daarvoor vragen we jullie medewerking. Heb je iets bijzonders meegemaakt in voorgaande
jaren tijdens de decembermaand, stuur het naar de redactie voor het decembernummer. Een
mooi kersgedicht en kort kerstverhaal, het is welkom.
Heb je een speciale wens voor een collega vrijwilliger, laat het ons dan weten. We willen het
jaar afsluiten met een kerstnummer waarin jullie vooral voor de inhoud zorgen/

Ineke Smidt, voorzitter

Vrijwilligersraad.
Ons Hospice bestaat, behalve Nicoline, uit allemaal vrijwilligers. Iedereen heeft daarbij zijn
eigen rol. Het verzorgen van de bewoners, het participeren in werkgroepen en het vervullen
van bestuurstaken.
Tussen het bestuur en de coördinatoren is een overleg, waarin praktische zaken worden
besproken en indien noodzakelijk ook besluiten worden genomen. Tussen bestuur en
vrijwilligers bestaat gen direct contact.
In het bestuur is besproken of er wellicht interesse is in een vrijwilligersraad. Deze raad krijgt
een aantal bevoegdheden die het belang van de vrijwilligers raken.
Vandaar dat we bij deze jullie bereidheid polsen. Indien er interesse mocht zijn, gaan we aan
de slag met een beschrijving van een vrijwilligersraad.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan even een mailtje naar het e-mailadres van het secretariaat.

Specsavers
Stichting Specsavers steunt ons als goede doel. Vanaf 14 november kan op het Hospice
gestemd worden. Op de website staat een link naar het stembiljet. Je kunt iedere dag erop
klikken. Heb je meerdere computers in huis of apparaten die op het internet kunnen en een

apart IP-nummer hebben, dan kan ook met die apparaten dagelijks worden gestemd. Samen
met een tweetal andere doelen in Almere Buiten gaat het om het doel dat de meeste
stemmen krijgt.
De actie loopt tot 14 december en dan weten we of wij in aanmerking komen voor een
geldbedrag.
Iedereen mag stemmen familie, vrienden en buurtgenoten.
Laten we het Hospice een leuk kerscadeau geven en zorgen dat we als eerste eindigen.

VOG-verklaring
Zoals we al eerder hebben aangegeven gaan we onze vrijwilligersadministratie op orde
brengen. Begin januari versturen we aan alle vrijwilligers de nieuwe verfklaring met het
verzoek deze in te vullen en samen met een kopie van een identiteitsbewijs weer aan ons te
retourneren.
Inerwheel.
Zoals we al eerder schreven gaan de dames van Inerwheel voor ons de komende tijd
activiteiten ontwikkelen, die de nodige gelden moeten opbrengen. Wij krijgen het geld niet in
handen maar kunnen aangeven welke zaken wij graag voor ons Hospice willen hebben.
We hebben aangegeven graag ons beddengoed vervangen te zien en hebben hen een lijst
gezonden met de spullen die we nodig hebben.

Veel bewoners dit jaar.
Het jaar is nog niet voorbij maar dit nu toe ontvingen wij 24 bewoners in ons Hospice. En ….
het jaar is nog niet voorbij. We gaan naar het eind van het jaar toe, maar weten nog steeds
niet op welk bedrag van VWS wij in 2017 mogen rekenen. Dat is lastig voor onze
penningmeester, die het liefst een deugdelijke begroting voor volgend jaar wil presenteren.
Het is ook lastig omdat bij het uitblijven van de afrekening door VWS we onze uitgaven zullen
moeten dekken uit het eigen vermogen. Gelukkig hebben we voldoende vet op de botten om
dit te kunnen opvangen.

