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Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop kwam in 2017 vier keer in
vergadering bijeen.
De belangrijkste agendapunten waren:
•

De collecte 2017

•

De aanpassingen van het Bijna Thuishuis in Nieuwkoop

•

De onthulling van de plaquette voor het huis en de naamswijziging van het plein( initiatief
dhr.Pieter Sluis)

•

De bijeenkomst met de jubilerende collecte-vrijwilligers

De collecte 2017 werd gehouden van 17 tot 21 april in alle kernen van de gemeente Nieuwkoop. Ook
dit jaar hadden we weer een record opbrengst van € 13.934,60. Dankzij de inzet van onze
collectanten en hun coördinatoren gaf de Nieuwkoopse bevolking weer gul.
Tevens werden de donateurs weer aangeschreven, waarmee een bedrag van € 13.698,13 werd
verkregen.Tevens werden wij verblijd met een bijzondere gift van € 10.000 .
Alle gevers bedanken wij hiervoor oprecht. Met deze extra inkomsten kunnen wij ons werk optimaal
voortzetten door te investeren in het huis en in de kwaliteit van onze vrijwilligers.
In 2017 bogen wij ons over een aantal noodzakelijke verbeteringen aan het huis om het verblijf nog
comfortabeler te maken voor onze gasten. Er is een offerte aangevraagd voor de aanpassingen
waaronder het aanbrengen van een extra raam en vervanging van de tuindeuren. De
werkzaamheden zullen voorjaar 2018 worden uitgevoerd.
Een afvaardiging van het bestuur nam deel aan de voorbereidingscommissie voor de onthulling van
de plaquette en de naamswijziging van het plein waar het Bijna Thuishuis aan ligt. Nu het huis
officieel het Elisabeth Kübler Ross huis heet, wordt dit met een plaquette naast de voordeur
onderstreept en door het feit dat het plein ook het dr.Elisabeth Kübler Rossplein zal gaan heten.
Op 22 november2017 vond de onthulling van de plaquette plaats door Kenneth, zoon van Elisabeth
Kübler Ross en van het nieuwe straatnaambordje door burgemeester Frans Buijserd, omringd door
vele betrokkenen bij en vrijwilligers van ons huis.
In mei 2017 ontvingen wij weer een groot aantal jubilerende collectanten waarvan een aantal zich
het respectabele aantal van meer dan 10 jaar heeft ingezet. Onder het genot van koffie en gebak
werden zij – letterlijk- in de bloemetjes gezet voor hun onontbeerlijke bijdrage aan het hospicewerk.
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