
 

 

 

    JAARVERSLAG 2017  

     van de 

          Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater 

 

Algemeen 

Het jaar 2017 is voor de Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater een 
druk jaar geweest. Er is inmiddels ruim anderhalf jaar ervaring opgedaan hoe 
een en ander zal gaan verlopen t.a.v. het verblijf van de gasten in het Hospice 
en natuurlijk ook met het binnenhalen van extra gelden. 
Er zijn diverse organisaties benaderd voor het meedoen aan acties of om een 
deel van de opbrengst ten goede te laten komen aan het Hospice. En zelf acties 
organiseren behoorde ook tot de mogelijkheden. 
Het boekjaar 2017 werd met een positief resultaat afgesloten van € 20.718 
en er zijn 150  vrienden/donateurs. 
 
Acties 
Welke acties werden er in 2017 georganiseerd? 
  -Het Shell tankstation in Montfoort doneerde € 0,01 per getankte liter  
   benzine; 
  -Bij de plaatselijke Emté supermarkt, kan men het statiegeld doneren voor  
   een door de klant gekozen goed doel, ook het Hospice is er daar een van; 
  -Het Oranjefonds organiseerde in de week van 6 – 10 juni 2017 een collecte 
   daarvan was een gedeelte van de opbrengst bestemd voor het Hospice; 
  -De viering van Oudewater 750 jaar stad werd afgesloten met een positief 
   resultaat, een gedeelte van dit bedrag werd gedoneerd aan goede doelen,  
   hiervan is het Hospice er één van;  
  -Nog Harder Lopik evenement, een gezellige chauffeursmarkt met een prijs- 
   uitreiking voor de mooiste truck, heeft wederom een deel van de opbrengst  
   aan het Hospice gedoneerd; 
  -Bij het 40-jarig bestaan van Umia werd als cadeautip gegeven: Een bijdrage  
   voor het Hospice Oudewater. Hiermede werden wij blij verrast; 



  -Loopgroep Oudewater, organiseerde een kleine Kerstloop, waarbij de lopers  
   met lichtjes versierd door de stad lopen. Een gedeelte van de inleg van de  
   lopers ging naar het Hospice; 
   
Vergaderingen 
Door de Stichting Vrienden Van het Hospice werd vergaderd op: 

• 18  januari, 22 februari, 22 maart, 10 mei,  23 augustus,  11 oktober en 
29 November 2017; 

De activiteiten van de Stichting Vrienden van het Hospice worden afgestemd 
met de activiteiten van het bestuur van de Stichting Hospice Oudewater in 
gezamenlijk te houden vergaderingen. 
Deze vergaderingen werden belegd op: 

• 8 maart, 13 juni en 8 november 2017  
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice wordt vanaf 18 
november 2015 gevormd door: 
 
M.W.E. Pollemans – Spitters, voorzitter 
R. de Ridder –Bakker, secretaris 
H.J. Dionisius, penningmeester 
A. de Greef, namens bestuur SHO 
A.A. Boere, lid 
W.J.M. Raaijmakers- Boumans, lid 
H.G.M. van de Ven, lid  (mevrouw Van de Ven maakt vanaf 1 maart 2017 geen 
deel meer uit van het bestuur) 
 
Kamer van Koophandel 
De Stichting is op 27 september 2011 ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Midden-Nederland onder dossiernr. 53622863. 
 
 
 
        
 


