Stichting Vrienden
Hospice Thuis van Leeghwater
Jaarverslag 2021
De Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater heeft vanwege de corona pandemie, zowel in 2020 als in 2021 geen activiteiten kunnen organiseren ten behoeve van het
Hospice. De vergaderingen verlopen in 2020 via ZOOM. In 2021 komen wij, in de nieuwe
maatregelen, op afstand weer bijeen.
Het bestuur is in 2021 vijf keer in vergadering bijeen geweest.
De samenstelling van het bestuur Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater is in
2021 gewijzigd en uitgebreid. Bestuurslid/PR&C Nelleke Vogel nam in april afscheid van
de Vrienden vanwege haar toenemende werkzaamheden.
Na wat lobbyen door de voorzitter werden mw. Tineke Reijne - de Lint en dhr. Bill Kaandorp onthaald in het bestuur. Tineke wordt, in 2023, de opvolger van de voorzitter en Bill,
in 2024, de opvolger voor de penningmeester.
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In 2021 vierden het Hospice haar 10 jarig jubileum. Daarvoor was in 2020 de feestcommissie in het leven geroepen uit de gelederen van de Vrienden.
Het jubileumfeest werd gehouden op vrijdag 8 oktober 2021 bij Brasa Middenbeemster.
Onder het genot van een hapje en een drankje was het vooral fijn elkaar weer te kunnen
zien en spreken.
Tevens was er een start gemaakt met de restyling van de huisstijl en de bouw van een
nieuwe website. Voor de uitvoering hiervan waren de heren Arjen IJff /Ontwerp &Art Direction en sjaak Martens /Martens Webdesign aangesteld. De fotoreportage voor de
nieuwe website was in vertrouwde handen van fotograaf Dennis a Tjak.
Om de Beemster inwoners te bedanken voor alle steun aan het Hospice ontvingen zij,
samen met het blad De Uitkomst, in een envelop een zakje klaprozenzaad.

Het Hospice Thuis van Leeghwater heeft deelgenomen aan de Rabo Club Support 2021.
Maar liefst 134 leden hebben hun stem uitgebracht op het Hospice. Dit leverde ons het
geweldige cheque op met een waarde van € 1645,32.
Met dit mooie bedrag en de sponsoring van HandyCare werd de traplift gerealiseerd.
1 juli 2021 werd de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht.
Dit maakte het noodzakelijk dat ook ons bestuur het Beleidsplan en de Algemene Statuten moest wijzigen. Deze aanpassingen zijn bekrachtigd en notarieel vastgelegd door Notaris mr. A.L. Cabenda te Purmerend.

De PR&C werkgroep ( Nelleke Vogel, Tineke Reijne, Marjanne Leenstra) kreeg in dit jaar
versterking in de persoon van Wim Buts. Op social media en in de kranten werd uitgebreid stilgestaan bij de festiviteiten rond het 10 jarig jubileum. Ook brachten zij weer vier
zeer gevarieerde en goed gevulde Nieuwsbrieven uit.
De visitekaartjes, flyers en informatiemap zijn uitgevoerd in de nieuwe huisstijl.
Samen met de kerstkaart (ontwerp Arjen IJff) hebben alle vrijwilligers en betrokkenen een
kerstpresentje ontvangen in de vorm van een notitieboekje met logo en fotobanier.
De penningmeester werkt aan het einde van dit jaar aan een digitale betalingsmethode
om de website bezoekers de mogelijkheid te bieden tot online doneren.
Voor 2022 hoopt het bestuur weer op een productief jaar waarin de corona maatregelen
niet langer nodig zijn en we ons kunnen richten op mooie activiteiten.
Alles ten behoeve van het Hospice.

