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ACTUEEL

Half januari werden we verrast
met een flink geldbedrag, van een
anonieme gever of geefster.
We willen graag deze persoon heel,
heel hartelijk bedanken want we
kunnen dit geld goed gebruiken.
We vertrouwen erop dat deze
persoon ook de Nieuwsbrief
ontvangt vandaar dat we het in
deze Nieuwsbrief vermelden.
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JAARVERSLAG

Eveneens in januari kwam het
jaarverslag uit van beide stichtingen. De stichting hospice ‘In
Vrijheid’ Waterland en de stichting
Vrienden van het hospice ‘In
Vrijheid’ Waterland.
In beide jaarverslagen is de toon
tevreden en dankbaar voor het
werk wat de stichtingen hebben
kunnen betekenen voor de 46
mensen die in 2014 in het hospice
hun laatste levensdagen hebben
doorgebracht.
De Vrienden stichting heeft met
de Hospice stichting een overeenkomst gesloten waarbij De
Vrienden garanderen gedurende
vijf jaar de Hospice Stichting met
minimaal € 25.000,- per jaar te
ondersteunen, een overeenkomst
waar we zeer blij mee zijn en die
zekerheid geeft.

Een financieel uittreksel van de
jaarverslagen kunt u vinden op de
website van de stichtingen.
Ze staan op de ANBI pagina
van de website www.hospicein-vrijheid.nl respectievelijk www.
vrienden-van-hospice-in-vrijheid.nl
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COLLEGIAAL BEZOEK
HOSPICE THUIS VAN
LEEGHWATER

Op 17 maart hebben we als
bestuur een collegiaal bezoek
gebracht aan het bestuur van dit
hospice in de nabije gemeente
Middenbeemster. Het doel was om
breed kennis te maken en te
kijken waar we samen kunnen
werken, elkaar kunnen informeren en waar we van elkaar kunnen
leren. De WMO situatie bij de
gemeenten is anders geworden bij
de start van dit jaar en niet alle
gemeenten gaan daar hetzelfde
mee om. Afstemming is dus nodig!

BERICHT VAN DE
PENNINGMEESTER

Bij de donateurs van het 2e kwartaal wordt het bedrag op 18 april
afgeschreven en bij de donateurs
van het 3e kwartaal op 18 juli 2015.

Afscheid
Afscheid is wanhoop.
Afscheid doet pijn.
Afscheid is het besef dat je
‘r niet meer zult zijn.
Afscheid is angst.
Afscheid is kil.
Afscheid is jou laten gaan,
terwijl ik niet wil.
Afscheid is onmacht.
Afscheid is verdriet.
Afscheid is de leegte
die niemand echt ziet.
Afscheid is rouw.
Afscheid is gemis.
Afscheid is hetgeen soms
zo onvermijdelijk is.
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BESTUURSVERANDERING
Stichting Hospice ‘In Vrijheid’
Waterland

In de bestuursvergadering van
26 maart jl. hebben we afscheid
genomen van Peter Hooijschuur
als penningmeester. Peter heeft
ruim 5 jaar de financiën beheerd
en daar zijn we hem dankbaar
voor. Tijdelijk neemt Dirk van
der Eems zijn taak waar.
Nogmaals bedankt Peter!

BESTUURLIJKE
VERNIEUWING

bij Stichting Vrienden van
Stichting hospice

Een vernieuwing van geheel
andere aard is de volgende.
Het bestuur van de Vrienden
Stichting werd tot op heden
gevormd door dezelfde leden als
de Hospice Stichting. In de aanvangsperiode naar het opzetten
van het hospice kon dit nog goed.
Nadat het hospice daadwerkelijk is
gerealiseerd werd het wenselijker
om het bestuur van De Vrienden
van andere personen te voorzien.
Dat proces is nu achter de rug,
per 19-2-’15 zijn tot het bestuur
van De Vrienden toegetreden:
De heer Arnold Bartels, voorzitter,
oud ondernemer in Purmerend,
de heer Walther Kocken, lid
bestuur, onroerend goed makelaar
in Purmerend en de heer Robert
Kuiper, lid bestuur, directielid van
Kuiper & Ten Klei, marketing

services in Purmerend.

Per gelijke datum zijn de oude
bestuursleden afgetreden, met uitzondering van Dirk van der Eems,
die in het Vrienden bestuur nu de
functie secretaris/penningmeester
vervult.
Het doel van de Stichting Vrienden is het verwerven van financiële middelen om het hospice te
ondersteunen. Wij zijn blij dat we
deze bestuursleden hebben kunnen motiveren om toe te treden
en zijn ervan overtuigd dat ze met
nieuw elan het doel van de stichting zullen gaan realiseren.

PRESENTATIES

Op 27 maart hebben we ons
weer gepresenteerd. We waren
uitgenodigd door de Protestantse Gemeente Purmerend
die, ter gelegenheid van de
40 dagentijd, bijeenkomsten
organiseert om onderwerpen
van maatschappelijke betekenis
te bespreken. Dit ’omlijst’ met
een kop soep. Het was een presentatie in tweeën; Jaap Musch
beet de spits af met ‘van idee
tot realisatie’ en coördinator
Wim Lamberts nam het over en
vertelde wat hij als coördinator
doet, meemaakt en hoe de
taken van de vrijwilligers er uit
zien. Men was erg enthousiast
over onze verhalen.

Elk afscheid
betekent de geboorte
van een herinnering.
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Giften
donaties
U weet het, het is echt
mogelijk mensen te
motiveren een donatie te
schenken aan het hospice.
Het bestuur roept u op ook
donateur te worden.
Juist nu het hospice er staat,
blijft uw steun hard nodig.
We hebben nu een prachtig ingericht hospice maar
voor de exploitatie blijft geld
nodig. En, omdat u ons een
warm hart toedraagt, praat
in familie- en kennissenkring
over ons! Hierbij nogmaals
het rekeningnummer
waarop u uw gift of donatie
kunt storten:
NL96 RABO 0132 7646 52
t.n.v. de Stichting Vrienden
van het Hospice ‘In Vrijheid’
Waterland. Omdat onze
stichting voldoet aan de
ANBI-voorwaarden, is uw
gift aftrekbaar voor de
belasting. De penningmeester laat weten dat hij ieder
kwartaal de jaarlijkse donaties zal innen. Dus als u zich
in het eerste kwartaal heeft
opgegeven als donateur,
dan wordt de donatie in
de maand volgend op dat
kwartaal geïnd.
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VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende nieuwsbrief
zal eind juli verschijnen.
Uw bijdrage en/of reacties
worden op prijs gesteld
en ontvangen wij graag
voor 15 juli a.s.

