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Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van Anna Hospice 

In januari 2019 opende Anna Hospice in Wijbosch haar deuren in het voormalige klooster 

Annahof dat naast verpleeghuis St. Barbara ligt. Met de komst van het hospice wordt ook 

een vriendenstichting opgericht. In de eerste vergadering van de Stichting Vrienden van 

Anna Hospice i.o., hebben de hieronder genoemde bestuursleden een taakverdeling 

gemaakt: 

• Voorzitter: Wim van Meijl      

• Penningmeester: Jac van Beek   

• Secretaris: Irma van der Meijs 

• Bestuurslid: Frank van Ballekom 

 

Oprichting 

Op 21 juni 2019 wordt de Stichting Vrienden van Anna Hospice opgericht met als doel: 

het bieden van financiële steun aan Anna Hospice die ten goede komt aan het 

bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven van de gasten van Anna Hospice. 

Beleidsdocument 
Met de start van de vriendenstichting is een beleidsdocument opgesteld waarin de 

volgende punten zijn opgenomen: 

• Doelstelling en middelen van de stichting 

• Beschikking over vermogen 

• Bestuur en status van bestuursleden 

• Vergaderingen en resultaatverantwoording 

Het beleidsdocument is te lezen op www.laverhof.nl.  

 

Communicatie uitingen 
Verder zijn de volgende communicatie uitingen gerealiseerd: 

• Briefpapier met eigen logo 

• Folder ‘Stichting Vrienden van Anna Hospice’  

• Aanmeldingsformulier ‘Stichting Vrienden van Anna Hospice’  

• Facebook pagina 

• Free publicity in de B’ons: Verpleegkundige Thea van den Heuvel en vrijwilliger Sjan 

Schevers vertellen over Anna Hospice, waarbij ook aandacht voor de Stichting 

Vrienden van Anna Hospice. De vriendenstichting bedankt Jan en Jan Media.  

 

 

 

http://www.laverhof.nl/
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Website 
In 2019 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en de kosten voor het maken van een 

eigen website. Voor deze kosten doet de vriendenstichting een beroep op het Rabobank 

Dichtbij Fonds en hoopt dat de website in het tweede kwartaal van 2020 in de lucht is. 

 

Officiële opening Anna Hospice 
Op woensdag 19 juni vond de officiële opening van Anna Hospice 

plaats. De vriendenstichting heeft ter ere van de opening, 

Decogarden bereid gevonden om een tuinset tegen inkoopprijs te 

leveren voor de binnentuin. Zij waren hier al eerder toe bereid bij het 

tuinset in de voortuin.  

 

Kennismakingsbijeenkomst 30 september 2019 
Op 30 september 2019 heeft er een overleg plaats gevonden met de Stichting Vrienden 

van Hospice Dommelrode uit Sint-Oedenrode en Hospice Acacia uit Boxtel. De 

vriendenstichting van Hospice Parunashia (Sint- Michielsgestel) was ook graag 

aangesloten, maar moest zich in verband met drukke werkzaamheden rondom de start 

van hun eigen hospice, afmelden. In dit overleg is nader met elkaar kennisgemaakt en 

zijn ervaringen uitgewisseld op het gebied van sponsoring en inzet van vrijwilligers. 

 

Rabo ClubSupport Actie 
De vriendenstichting neemt deel aan de Rabo ClubSupport Actie. In oktober mocht de 

vriendenstichting € 841,42 in ontvangst nemen. Het hele bedrag komt ten goede aan de 

gasten van Anna Hospice.  

 

Kerstversiering 
2019 is het eerste jaar van het bestaan van Anna Hospice. En natuurlijk wordt ook in het 

hospice Kerst gevierd. Medewerkers en vrijwilligers zorgden voor een prachtige 

versiering van de middelen die de vriendenstichting ter beschikking stelde.  

 

Aanvraag Rabo Dichtbij Fonds 
Aangezien de start van Anna Hospice de nodige kosten met zich meebrengt, wordt de 

mogelijkheid onderzocht om via Rabobank Dichtbij Fonds een eenmalige subsidie aan te 

vragen. Deze aanvraag zal begin 2020 worden ingediend. 

 

Nieuw bestuurslid Anke de Heer 
Op 9 december heeft het bestuur van de vriendenstichting kennisgemaakt met Anke de 

Heer als mogelijke opvolger van penningmeester Jac van Beek, die volgens rooster 

aftredend is. De bestuursleden zijn enthousiast en aan de raad van toezicht wordt 

gevraagd, Anke bindend te willen voordragen. Begin 2020 stemt de raad in met de 

benoeming van Anke de Heer.  
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Tot slot 
Het eerste jaar van de vriendenstichting sluiten we af. 2020 gaan we met enthousiasme 

tegemoet. Zodra de website klaar is, gaan we structurele sponsoren werven en 

sponsoractiviteiten organiseren.  

Hartelijk dank voor alle donaties en aan iedereen die Anna Hospice een warm hart 

toedraagt! 

 

 

12 mei 2020 

 

 

 

 

Namens de vriendenstichting 

W. van Meijl, voorzitter    

 

 

 


