
 
 
Dronten, mei 2018 
 
Financieel jaarverslag 2017. 
Stichting Hospice Dronten. 
 
In 2017 is Stichting Hospice Dronten erin geslaagd een positief resultaat te realiseren. 
Onderstaand een nadere toelichting. 
 
In 2017 heeft de gemeente Dronten zich bereid verklaard haar renteloze lening aan Stichting 
Hospice te willen afboeken door het verstrekken van een éénmalige activiteitensubsidie van 
€ 50.000, welke is gebruikt voor het aflossen van deze renteloze lening. 
Stichting Hospice Dronten is de gemeente hiervoor zeer erkentelijk. Door deze geste is de 
financiële positie van het Hospice fors verbeterd en kan de toekomst met vertrouwen 
tegemoet worden gezien. Volgens de overeengekomen voorwaarden zou deze lening anders 
namelijk per 1 januari 2018 afgelost moeten worden. 
 
Indien we de vrijval van de lening van € 50.000 buiten beschouwing laten, blijkt dat de 
exploitatie in 2017 reden tot zorg heeft gegeven. 
Het resultaat zou op -/- € 26.330 zijn uitgekomen. Weliswaar na € 22.445 afschrijvingen. 
Voor een gezonde bedrijfsvoering is het van belang dat ook de afschrijvingen op 
huurdersinvesteringen en inventaris/inrichting worden terugverdiend.  
Oorzaak van het negatieve resultaat zijn de lagere bijdrage van het ministerie van VWS en de 
hoge personeelskosten. 
In 2017 zijn voor beide oorzaken maatregelen getroffen die erin resulteren dat wij in 2018 
een verbetering van het resultaat verwachten. 
Door een actieve benadering van de doorverwijzers in de ziekenhuizen en andere 
instellingen blijkt dat wij een groter aantal gasten mogen ontvangen. 
Door het arbeidscontract met de betaalde manager anders in te vullen realiseren wij in 2018 
lagere personeelskosten. 
De huisvestings- en algemene kosten liggen in lijn met voorgaande jaren. 
 
In 2017 mochten wij weer een gift van € 30.000 van Stichting Vrienden Hospice Dronten 
ontvangen. Voor de door deze stichting geleverde inspanningen zijn wij zeer erkentelijk en 
de gift zorgt voor een goede basis van onze activiteiten. 
 
Bestuur Stichting Hospice Dronten 
 
L.J. van Ommen, penningmeester 
 


