‘De Club van 100’ voor Hospice Zwolle

Door de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk om de gasten van Hospice Zwolle een
warme en huiselijke plek te bieden waardoor zij op een zorgzame manier afscheid kunnen
nemen van vrienden, familie en het leven.
Veel vrijwilligers staan dagelijks klaar om gasten de gewenste en noodzakelijke naastenzorg
te bieden. Zij bieden niet alleen praktische en emotionele zorg aan de gasten maar ontzorgen
ook hun naasten; het gezin en de directe familie. Niet iedereen kan namelijk zomaar weg
blijven bij zijn of haar baan/bedrijf of eigen gezin om voor een ouder te zorgen. Een verblijf
in Hospice Zwolle zorgt er bijvoorbeeld voor dat een moeder in haar laatste dagen kan praten
en genieten van haar dochters in plaats van dat haar kinderen druk zijn haar huishouding te
regelen. En het geeft een vader de mogelijkheid om zijn laatste dagen in het hospice door te
brengen zodat het thuis van zijn jonge kinderen een huis in plaats van een ‘ziekenhuis’ kan
blijven. Ook staan vrijwilligers alleenstaande mensen zonder mantelzorgers bij, zodat zij niet
alleen zijn in hun laatste dagen.
De inzet van al die vrijwilligers alleen, is niet genoeg. Er zijn ook rekeningen die betaald
moeten worden. Hospice Zwolle heeft een begroting van € 180.000,- per jaar en ontvangt
door middel van subsidies en eigen bijdragen € 140.000,-. Er is dus een structureel tekort voor
de jaarlijkse exploitatie van € 40.000,-.
De Club van 100 voor Hospice Zwolle is opgericht voor de continuïteit van de zorg voor de
gasten en het werk van de vrijwilligers. Al meer dan 50 ondernemers ondersteunen jaarlijks
het hospice met een financiële bijdrage. Een club van ondernemers die gezamenlijk Hospice
Zwolle dragen en elkaar ontmoeten. Jaarlijks worden er twee bijeenkomsten georganiseerd,
waarbij zowel business-presentaties als het reilen en zeilen van Hospice Zwolle aan bod
komen. En omdat we tenslotte allemaal in de eerste plaats mens zijn zal in de programmering
ook vanuit diverse invalshoeken aandacht besteed worden aan de laatste levensfase.
Wij nodigen u bij deze van harte uit om ook deel te nemen in de ‘Club van 100’ voor Hospice
Zwolle. Uw maatschappelijke betrokkenheid gegoten in deze ondernemersformule met
aandacht voor de mens is de synergie van de ‘Club van 100’ en geeft Hospice Zwolle een
gezonde jaarlijkse financiële basis. Help te zorgen dat anderen uw naasten kunnen ontzorgen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Vrienden van Hospice Zwolle

=================================================================
Hospice Zwolle is door de belastingdienst erkend als ANBI. Wij stellen het zeer op prijs als
we uw inschrijving voor de ‘Club van 100’ voor Hospice Zwolle mogen ontvangen.
Lid worden van de ‘Club van 100’ voor Hospice Zwolle kan op drie manieren:


Zilver-lid;
Jaarlijkse bijdrage (minimaal) EUR 250,-.
Zilverleden kunnen jaarlijks 1 van de georganiseerde events bezoeken
 Goud-lid;
Jaarlijkse bijdrage (minimaal) EUR 500,-.
Goudleden zijn welkom op alle events.
 Diamant-lid; Jaarlijkse bijdrage (minimaal) EUR 1.000,-.
Diamantleden kunnen de events met 2 personen bezoeken.
Alle leden van de ‘Club van 100’ (kunnen) worden opgenomen op de speciale pagina van de
website en de digitale wandpresentatie in Hospice Zwolle.
Graag vragen wij u onderstaande aanmelding en tevens machtiging in te vullen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende; ………………………………………………………………………………..
geeft hierbij, tot wederopzegging*, toestemming aan Stichting Hospice Zwolle om de
jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de ‘Club van 100’
ad
250 /
500 /
1000 /
………….
EUR af te schrijven van
IBAN rekeningnummer:
…………………………………………………………………………………
t.n.v. (Bedrijfs)naam: …………………………………………………………………………..
Datum: ……………………………………

Handtekening:……………………………………….
Machtiging s.v.p afgeven aan uw contactpersoon:
Eddy de Wit, eddydewit@hotmail.com 06-51565422 of sturen naar
Hospice Zwolle, Antwoordnummer 2558, 8000 VB Zwolle (geen postzegel nodig.)
*Opzegging uiterlijk in de maand voorafgaand aan de maand van betaling (= maand van aanmelding)

