JAARVERSLAG 2014 VRIENDEN VAN HOSPICE DE MARGRIET
In het eerste volledige jaar na de start van het Hospice in 2013, lag het accent voor het
bestuur op het verder opbouwen en invullen van de organisatie, taken en activiteiten.

Communicatie
Informatie voor de diverse bij het hospice betrokken doelgroepen, zoals (toekomstige)
bewoners, verwijzers, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en belangstellenden blijken
eigen invalshoeken te kennen. Met dit doel is besloten om een professioneel
communicatieplan te gaan ontwikkelen, specifiek voor het hospice, van waaruit –al dan
niet digitale – producten als folders/flyers, nieuwsbrieven, presentaties website,
facebook etc. kunnen worden ontworpen.
Aanzetten zijn in 2014 verkend, waaronder uitbouw van de website in samenwerking
met de Webkabouters en het uitwerken van een eerste flyer. In 2015 worden verdere
stappen gezet.
TV Vlaardingen heeft een prachtige documentaire vervaardigd over het eerste jaar van
het reilen en zeilen van het hospice.

Fondsenwerving
Fondsenwerving is nog niet echt van de grond gekomen. Het aantal donateurs kent een
bescheiden groei, incidenteel worden grotere donaties gedaan door familieleden van
overleden gasten van het hospice.
In het communicatieplan zal worden uitgewerkt op welke doelgerichte wijze de
potentiële sponsoren en donateursin Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zullen kunnen
worden benaderd.

Vrijwilligers
De ca. 70 vrijwilligers van het hospice vormen de dragende krachten van de organisatie,
onder leiding van de beide coördinatoren en samen met de verpleegkundigen.
Als dankzegging en voor teambuilding is vanuit de Vrienden in juni een sportieve
‘verwendag’ aangeboden bij sportcentrum Tino Hoogendijk in Vlaardingen.
In december is aan de vrijwilligers en coördinatoren een kerstborrel met attentie
aangeboden.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur vergadert in principe maandelijks.
De bestuurssamenstelling in 2014 was als volgt:
- Ron Klein Breteler, voorzitter, Schiedam
- Jan Kuijs, secretaris, Schiedam
- Fer van Maanen, penningmeester, Vlaardingen
- Ellen-Joy Groosman – van den Brandhof, bestuurslid, Maassluis
- Bart Godthelp, bestuurslid, Maassluis.

