Bestuurlijk jaarverslag Stichting Vrienden van Stichting
Hospice Zwolle 2016
Algemeen
Statutaire naam en zetel
De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Stichting Hospice Zwolle (Bijna-Thuis-Huis-Zwolle).
Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.
Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van de te Zwolle
gevestigde stichting: Stichting Hospice Zwolle (Bijna-Thuis-Huis-Zwolle) en voorts al hetgeen met één
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords.
Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar zes maal vergaderd.
Vele onderwerpen zijn aan bod gekomen, vele discussies zijn gevoerd, argumenten zijn over en weer
gewisseld. Nagenoeg alle besluiten zijn unaniem genomen.
Samenstelling bestuur
A.W. Vos, voorzitter
Mw. C.A. Schrör, secretaris
E. ter Burg, penningmeester
Mw. L. Taen, algemeen bestuurslid
De heren De Leur en Kodden hebben zich niet meer herbenoembaar gesteld. De heer Ter Burg en
mevrouw Taen zijn benoemd tot nieuwe bestuursleden.
De heer Vos en mevrouw Schrör hebben zich vooralsnog herbenoembaar gesteld.

Activiteiten 2015
Nieuwjaarsbijeenkomst hospice
In het jaar 2016 was een groot deel van het bestuur vertegenwoordigd bij de nieuwjaarsreceptie die bij
Erik Meulemans, voorzitter van de Stichting Hospice Zwolle, gehouden werd.
Voor deze nieuwjaarsreceptie zijn het bestuur van de Stichting Hospice Zwolle, het bestuur van de
Vrienden van Stichting Hospice Zwolle en alle commissies van het Hospice uitgenodigd.
Tijdens deze bijeenkomst is onder andere stil gestaan bij de feestelijke opening van het Hospice in
december 2015.
Dit evenement was een groot succes en heeft er voor gezorgd dat de inwoners van Zwolle kennis
hebben kunnen maken met het Hospice.

Open dag Hospice 1 oktober 2016
De vrienden van Hospice Zwolle waren actief bij de open dag van Hospice Zwolle.
Zij hebben vele (aspirant) donateurs gesproken en Hospice wijnen verkocht.
Club van 100
In het jaar 2016 is de club van 100 geïntroduceerd. De club van 100 is een initiatief om ondernemers
aan te trekken voor een jaarlijks donateurschap. Tweemaal per jaar organiseren de Vrienden van
Hospice Zwolle een bijeenkomst voor de leden van de Club van 100, waarbij in het programma naast
business, inhoud en netwerken ook stilgestaan wordt bij het leven.
Met dit initiatief wordt een beroep gedaan op de mens achter elke ondernemer: Samen voor Hospice
Zwolle.
De bestuursleden van de Vrienden van Hospice Zwolle zijn actief om de leden van de club van 100 aan
zich te binden. De leden kunnen kiezen uit een lidmaatschap van 250, 500 of 1000 euro per jaar.
Bijeenkomst Wehkamp
De eerste bijeenkomst van de club van 100 heeft op 14 november 2016 plaatsgevonden in het nieuwe
distributiecentrum van Wehkamp te Zwolle en was zeer succesvol.
Tijdens deze bijeenkomst werd er stil gestaan bij het eerste jaar van het Hospice en was er een
rondleiding door het distributiecentrum.
Naderhand werd er geborreld met heerlijke non alcoholische cocktails.
Emballage actie Jumbo
In december 2016 was het Hospice één van de goede doelen van de emballage actie van Jumbo’s te
Zwolle. Deze actie heeft er toe bijgedragen dat het Hospice Zwolle onder de aandacht van de mensen in
Zwolle is gebracht en leverde tevens een mooi bedrag op voor het Hospice.
Daarnaast zijn er in het jaar 2016 weer veel activiteiten ontplooid om donateurs en middelen te werven
ten behoeve van Het Hospice. Zo waren wij één van de Goede Doelen van de Mont Ventoux en zijn er
lezingen gegeven om Het Hospice verder onder de aandacht te brengen.

Financiën
Voor wat betreft de financiën wordt ten deze verwezen naar de jaarrekening van 2016 van de Vrienden
Van Hospice Zwolle.

