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1. INLEIDING 

De Stichting vrienden van hospice De Cirkel (hierna Stichting Vrienden) heeft als doel het 

verlenen van materiële en immateriële steun aan Stichting hospice De Cirkel (hierna Stichting 

Hospice) 

Het doel van Stichting Hospice is het in stand houden en besturen van hospices De Cirkel om 

het verlenen van terminale zorg aan inwoners van de Zwijndrechtse Waard en Alblasserwaard 

en omgeving mogelijk te malen. Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar 

ongeneeslijk zieken, die niet langer te dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te 

sterven. 

Dit beleidsplan geeft inzicht in de wijze waarop Stichting Vrienden haar doelstellingen wil 

bereiken. 

2. HISTORIE 

De Stichting Vrienden is opgericht op 3 december 2003 en is statutair gevestigd te Hendrik-

Ido-Ambacht. In 2011 is in door Stichting Hospice in Hendrik-Ido-Ambacht hospice De Cirkel 

voor de Zwijndrechtse Waard in gebruik genomen. Door Stichting Vrienden is in de afgelopen 

jaren circa € 280.000 aan financiële ondersteuning voor de exploitatie van het hospice 

verstrekt. 

In 2018 is op initiatief van particulier uit Alblasserdam onderzoek gedaan naar de behoefte en 

draagvlak voor het realiseren van een hospice in de Alblasserwaard. De uitkomst was positief. 

Gesteund door een grote start donatie is in 2019 gestart met de bouw van hospice De Cirkel 

in  Papendrecht. In november 2020 is het hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in gebruik 

genomen. De Stichting Vrienden heeft een donatie van € 200.000 verstrekt aan de Stichting 

Hospice ter financiering van bouw- en exploitatietekorten. 

In hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard zijn vier bewonerskamers, in hospice De 

Cirkel voor de Alblasserwaard zes. 

De lichamelijke verzorging van de bewoners is in handen van de thuiszorgorganisaties. De 

medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de eigen huisarts  van de bewoner. 

De staf van de Stichting Hospice bestaat uit vijf personen; een manager en vier coördinatoren. 

Daarnaast zijn circa 140 vrijwilligers actief, zij bieden liefdevolle ondersteuning aan bewoners 

en hun naasten.  

3. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE STICHTING 

In artikel 2 van de statuten zijn de volgende doelstellingen opgenomen: 

De stichting heeft ten doel:  
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a.  het verlenen van steun, van materiële en immateriële aard, ten behoeve van de 

activiteiten van de stichting: Stichting hospice De Cirkel, gevestigd te Hendrik-Ido-

Ambacht, binnen de kaders van haar beleidsplan en in overleg met het bestuur van 

laatstgenoemde stichting;  

b.  het organiseren van ondersteunende activiteiten voor financiële steun aan genoemde 

Stichting hospice De Cirkel; het werven en aanschrijven van sponsors en andere acties 

om financiële middelen te verkrijgen;  

c.  beheer van financiële middelen volgens een door het bestuur van de stichting 

goedgekeurd treasurystatuut;  

d.  het onderhouden van een goede samenwerking met het bestuur van genoemde 

Stichting hospice De Cirkel overeenkomstig jaarlijks te actualiseren werkafspraken;  

e.  het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt, in de meest ruime zin.  

Het bestuur van de Stichting Vrienden is ultimo 2020 als volgt samengesteld: 

• Jan van de Wetering, voorzitter 

• Cees van Breugel, vicevoorzitter 

• Cees Romkes, secretaris 

• Leo Goudriaan, penningmeester 

• Jan de Roon, lid 

• Nico van der Veen, lid 

• Dick Vink, lid 

De laatste twee bestuursleden zijn afkomstig uit de Alblasserwaard. 

De zakelijke gegevens van de Stichting Vrienden zijn: 

• Naam: Stichting vrienden van hospice De Cirkel 

• Adres: Vrouwgelenweg 61, 3341 BS Hendrik-Ido-Ambacht 

• RSIN- nummer: 812849012 

• Kamer van Koophandel nummer: 24355512 

• Beschikking Belastingdienst Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 106402 

• Bankrekeningnummers: 

- Zwijndrechtse Waard: NL09 RABO 0397 6162 79 

- Alblasserwaard: NL43 RABO 0335 0453 32  

 

4. BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING 

Aan het doel van de Stichting Vrienden wordt inhoud gegeven om door middel van 

fondsenwerving bij te dragen aan de instandhouding en het functioneren van hospice De Cirkel 

in overeenstemming met de doelstellingen. De Stichting Vrienden financiert voorzieningen die 

het welzijn en comfort van de bewoners, medewerkers en vrijwilligers verhogen. 
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Tussen de Stichting Vrienden en de Stichting Hospice zijn schriftelijk “werkafspraken” 

vastgelegd. In de werkafspraken komen aan de orde: 

1) De verantwoording van investeringen en kosten door Het Hospice en de financiering 

hiervan door De Vrienden;  

2) Het autoriseren van investeringen voor Het Hospice;  

3)  Kosten voor rekening van De Vrienden;  

4) De Commissie Extern Financieel Toezicht (CEFT);  

5) Het introduceren van beleid ten aanzien van (potentiële) bewoners die niet in staat zijn 

de eigen bijdrage te voldoen;  

6) Uitwisseling informatie over ontvangen donaties en giften;  

7) Handelwijze ten aanzien van erfstellingen en legaten;  

8) Afspraken over overlegstructuur tussen Het Hospice en De Vrienden; 

9) Communicatie met derden;  

10) Structurering promotieactiviteiten.  

De bestuursleden zijn actief betrokken bij de fondsenwerving door overleg met potentiële 

sponsors en het geven van voorlichting over de doelstellingen van de Stichting Vrienden.  

De bestuursleden zijn aanwezig op open dagen van het hospice De Cirkel en verlenen hand en 

spandiensten ten einde dit hospice te kunnen laten functioneren.  

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. 

Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar in een bestuursvergadering de 

balans en de staat van baten en lasten vastgesteld. 

De Commissie Extern Financieel Toezicht (C.E.F.T.) bestaat uit twee leden, beide stichtingen 

benoemen een lid van deze commissie. 

Het doel van de Commissie is om te toetsen of de door de besturen ter beschikking gestelde 

financiële documentatie en overige informatie voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De 

werkzaamheden monden uit in een verklaring waarin de Commissie vaststelt dat de door het 

bestuur gepresenteerde verantwoordingen voldoen aan de daaraan te stellen eisen.  

Twee keer per jaar is er een vergadering samen met de bestuursleden van Stichting Hospice. 

5. DE MANIER WAAROP DE STICHTING GELD WERFT 

Het waarborgen van een structurele geldstroom is het belangrijkste aandachtspunt voor de 

Stichting Vrienden. 

Gezamenlijk met de Stichting Hospice wordt in het kader van de fondsenwerving jaarlijks een 

krant uitgegeven. Deze krant wordt verspreid onder donateurs en plaatselijke organisaties. De 

krant wordt wachtruimten van dokters, notarissen, gemeentehuizen etc. ter kennisname 

neergelegd. 
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Verder is gezamenlijk de een folder uitgegeven met daarin een oproep tot financiële 

ondersteuning van het werk van de Stichting Vrienden. Door middel van een antwoordkaart 

kan een financiële toezegging worden gedaan. De Stichting Vrienden zorgt voor de incasso van 

deze donaties. 

De financiële bijdragen bestaan uit: 

- Donaties (per jaar, kwartaal, maand) door middel van incasso 

- Éénmalige incasso’s 

- Giften van bewoners of hun nabestaanden 

- Schenkingen, erfstellingen en legaten 

- Collecte-opbrengsten van kerkgenootschappen 

- Donaties uit het bedrijfsleven en van serviceclubs 

- Opbrengsten van georganiseerde activiteiten (Bolidt Inner Circle Run) 

Bij passende gelegenheden wordt publiciteit gezocht in plaatselijke en regionale media.  

De bestuursleden zijn actief betrokken bij het organiseren van sponsoractiviteiten (o.a. Bolidt 

Inner Circle Run) 

6. DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE STICHTING VRIENDEN 

Het vermogen van de Stichting Vrienden zal uitsluitend worden besteed ten behoeve van het 

financieel en materieel ondersteunen van de door Stichting Hospice geexploiteerde hospices 

in de Zwijndrechtse Waard en de Alblasserwaard. 

Een aspect dat door het bestuur zorgvuldig is beoordeeld is, de toerekening van ontvangen 

gelden aan de twee hospices. 

In de administratie van de Stichting Vrienden worden zowel ontvangen donaties en giften als 

de financiële ondersteuning van de hospices afzonderlijk per hospice verantwoord. De hierbij 

te hanteren werkwijze is vastgelegd in beleidsdoelstellingen. 

De gang van zaken voor wat betreft de boekhouding en administratie is vastgelegd in een 

beschrijving van de administratieve organisatie.  

Het beheer van de geldmiddelen en de bevoegdheden hierbij zijn vastgelegd in een 

treasurystatuut. 

In dit Treasurystatuut wordt beschreven welke Treasurytaken en -verantwoordelijkheden van 

toepassing zijn voor de Stichting Vrienden. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor 

degenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn. In het bestuursverslag 

zal verslag worden gedaan worden het Treasurybeleid. 

 In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (VGC) is door de Stichting 

Vrienden een Privacyverklaring opgesteld. Hierin zijn de maatregelen, bewaartermijnen en 

informatieverstrekking aan donateurs vastgelegd. 
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De Stichting Vrienden zal in situaties van exploitatietekorten bij Stichting Hospice zich 

constructief opstellen teneinde de exploitatietekorten te verminderen. In de werkafspraken 

tussen de beide stichtingen is dit verder uitgewerkt. 

In de werkafspraken is verder vastgelegd dat een aantal specifiek benoemde kosten (o.a. 

opleidingskosten, kosten vrijwilligers-brunch) jaarlijks door de Stichting Vrienden zullen 

worden betaald.   

Ten aanzien van het beheer van de financiële middelen: 

- De penningmeester van de Stichting Vrienden houdt een degelijke administratie bij van de 

inkomsten en de uitgaven; 

- De ontvangen financiële middelen zullen op een betaal-/spaarrekening respectievelijk 

deposito’s worden gezet; 

- De financiële middelen zullen alleen rentedragend worden belegd. 

 

7. TOT SLOT 

 

In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de fondsenwerving, de activiteiten en het beheer en 

de besteding van het vermogen vastgelegd. Op deze wijze maakt de Stichting haar activiteiten 

voor betrokkenen (donateurs, sponsors, bewoners etc.) transparant. 

Het beleidsplan is in de bestuursvergadering van de Stichting Vrienden op 13 april 2021 

geaccordeerd. 

  

 

 

 


