
Stichting Hospice Dronten 
 
Financieel jaarverslag 2016. 
Het kalenderjaar 2016 is voor Stichting Hospice Dronten conform de verwachtingen 
verlopen. 
Door de komst van het hospice vindt er een lichte verschuiving plaats van verzorging 
thuis naar verzorging in het hospice. Hierdoor is er ook financieel sprake van een 
verschuiving van subsidiegelden van het ministerie van VWS van Thuis naar Hospice. 
In 2016 is de VWS-vergoeding ontvangen voor de verzorging van 29 gasten in het 
hospice en 12 gasten thuis. 
 
Exploitatie 2016. 
In 2016 komt het resultaat uit op - € 8.565 tegenover - € 26.742 in 2015. 
Dit wordt veroorzaakt door de VWS-subsidie systematiek waardoor wij in 2016 bijna  
€ 25.000 meer aan subsidie mochten ontvangen. 
Dit is in lijn met de door Stichting Hospice Dronten bij de oprichting uitgesproken 
verwachting dat de eerste 5 jaren er sprake zal zijn van een ingroei in de VWS-subsidie. 
Ten opzichte van 2015 nemen de kosten toe met circa € 9.000. Deze kostenstijging is 
voor een deel incidenteel. 
De personeelskosten omvatten een belangrijk deel van de kosten. Door de inzet van 
vrijwillige coördinatoren kunnen wij de kosten van de betaalde coördinator in lijn 
houden met de omvang van ons financiële budget.  
In 2016 zijn wij er niet in geslaagd de post afschrijvingen op geactiveerde 
huurdersinvesteringen in z’n geheel terug te verdienen. In het kader van een gezond 
financieel beleid is dit wel nodig zodat er na 10 jaar weer financiële reserve aanwezig is 
voor vervangingsinvesteringen. 
Gedurende de volledige exploitatiejaren 2014 t/m 2016 hebben wij door het niet 
terugverdienen van de afschrijvingen een achterstand opgelopen van bijna € 40.000 in 
de opbouw van financiële reserves. 
 
In 2016 werd door onze founders een bedrag van € 5.000 omgezet van leningen naar 
giften. Hier zijn wij uiteraard zeer blij mee!  
In 2016 heeft onze steunstichting Vrienden van Hospice Dronten wederom met  
€ 30.000 bijgedragen, en blijft voor de exploitatie noodzakelijk als inkomstenbron. 
In 2016 ontvingen wij per saldo ruim € 13.000 aan bijdragen van onze gasten ter 
dekking van hun verblijfskosten in ons hospice. Dit bedrag is iets hoger dan in 2015. 
De ontvangen giften komen uit acties en giften van particulieren, verenigingen en 
kerkelijke instellingen waarvoor wij alle gulle gevers zeer erkentelijk zijn! 
 
Het bestuur ziet de toekomst van het hospice met vertrouwen tegemoet.  
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