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Bestuursverslag2O2l

Voorwoord
Voor u ligt het bestuur bestuursverslag van de Stichting Vrienden Joods Hospice
Immanuel over het jaar 2021.

Dank aan de stichtingen, bedrijven en particulieren die ons in 2021behalve moreel ook
flnancieel steunden en dat hopelijk in de toekomst ook zullen blijven doen.
Het jaar 2O27 was een zr.vaar jaar voor iedereen en ook voor het hospice. Om het huis
toch open te houden werd een streng doch menselijk beleid gestart waardoor het lukte
het coronavirus buiten de deur te houden, en onze bewoners bezoek konden ontvangen.
Helaas gingen een aantal fondsenwervende activiteiten niet door waaronder de
jaarlij kse bridgedrive.
Daarentegen was de verkoop van de Hebreeuwse Chocoladeletter Chai een groot succes.
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relvuldig contactmet sponsoren en de Stichting onMng giften van donateurs en
r. In de coronacrisis werden ook donateurs gebeld om hen te danken voor hun
hen een hart onder de riem te steken.
pn van dankbaarheid onMng de Stichting van nabestaanden middels mooie
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De stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel heeft als doel: het biieenbrengen en
zorgvuldig beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen teneinde deze in het
kader van haar doelstelling ter beschikking te stellen aan de Stichting foods Hospice
Immanuel, thans gevestigd te Amsterdam en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderliik kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het werven van donateurs, het inzamelen van geld, het mobiliseren van hulpkrachten en
het organiseren van activiteiten v/elke ertoe leiden dat geld en goederen bijeengebracht
worden;
b. de biieengebrachte gelden en goederen in de ruimste zin des woords, op aanwaag
beschikbaar te stellen aan het bestuur van de Stichting foods Hospice Immanuel, tlans
gevestigd te Amsterdam.

Er was ve
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donaties.

Atle donafeurs ontvingen een brief van dank en een Nieuwsbrief met hierin alle
activiteiten die in het hospice plaatsvonden.

Alle donaties worden geadministreerd en er wordt zorgvuldig omgegaan met de
gegevens van donateurs conform de richtlijnen van de AVG.

De Stichting was betrokken bij de volgende activiteiten ten behoeve van geldwerving
voor het hospice:

De verkoop van de Hebreeuwse Chocoladeletter Chai. Elk jaar in de maanden
november en december kan men de chocoladeletter - die uitsluitend voor het
hospice geproduceerd wordt -kopen. In 2021 werden er ca. 3000 letters
verkocht

De Stichting Vrienden heeft ook in 2O2t bijgedragen aan de exploitatie van Stichting
foods Hospice Immanuel.
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De Stichting is van plan om een substantiële financièle bijdrage te Ieveren aan het nieuw
te bouwen 2d'hospice - dat een onderdeel zal zijn van het huidige hospice - dat speciaal
bedoeld zal zijn voor terrninaal zieken die [ook) dementerend ziin. Hiervoor worden
reeds reserveringen gemaakt.

Financiële verslaglegging
Financiële verslaglegging is terug te vinden in de jaarrekening 2021, voorzien van een
goedkeurende verklaring van de registeraccountant.

Bestuur
Erik Meijer voorzitter
Bram Haas penningmeester
MauritsJanVink bestuurslid
Anneroos Goudsmit bestuurslid
CaroletteSalomon bestuurslid

Amsterdam, juli 2022
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