
Jaarrekening 2021

Stichting Hospice Dronten

Accountants Belastingadviseurs



Jaarrekening 2021
25 mei 2022

Stichting Hospice Dronten
Copernicuslaan 1 
8251 AB  Dronten

Stichting Hospice Dronten



Inhoudsopgave
Pagina

1 Accountantsrapport
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 3
1.2 Informatie over de Stichting Hospice Dronten 4
1.3 Financiële positie 5

2 Bestuursverslag
2.1 Bestuursverslag 7

3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2021 9

11
3.3 Algemene toelichting 12
3.4 Toelichting op de balans 14

18
3.6 Overige toelichtingen 19

Bijlagen
1. Overzicht begroting 2021 21

Stichting Hospice Dronten

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

3.2 Staat van baten en lasten over 2021             



1 Accountantsrapport

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Hospice Dronten te Dronten is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de  over 2021 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op
het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospice Dronten.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Dronten, 25 mei 2022

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

Origineel getekend door L.T. Westland AA                                                          
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1.2 Informatie over de Stichting Hospice Dronten

Rechtsvorm
De Stichting is opgericht op 29 maart 2011.

Doelstelling/activiteiten
De doelstelling luidt volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel:

- Het verlenen van hulp thuis door middel van ondersteuning en zorg aan terminale patiënten en hun verwanten,
binnen de regio gemeente Dronten;

- Het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijkse leven;

- Het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een hospicevoorziening. 

Oprichting stichting
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Dhr. M. Vrolijk (voorzitter)
Dhr. J.N.W. Koch (secretaris)
Dhr. P.A. Bentum (penningmeester)
Dhr. J.J. Betzema (algemeen bestuurslid)
Mevr. P.D. Banis-de Longh (algemeen bestuurslid)

Begroting
In de bijlage is de begroting voor 2021 opgenomen.
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1.3 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur
31-12-2021 31-12-2020

€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 65.075 32,5 68.015 39,4
Vorderingen 109.106 54,5 67.048 38,8
Liquide middelen 25.974 13,0 37.548 21,8

200.155 100,0 172.611 100,0

Passiva
70.779 35,4 58.645 34,0

Langlopende schulden 90.000 45,0 90.000 52,1
Kortlopende schulden 39.376 19,6 23.966 13,9

200.155 100,0 172.611 100,0
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2 Bestuursverslag
2.1 Bestuursverslag

Algemene informatie
De VWS-subsidie is een belangrijke component van de opbrengsten voor het hospice. Deze subsidie wordt
berekend op basis van de gemiddelde bezetting van de voorgaande drie jaren. De stijgende tendens in de bezetting
van de afgelopen jaren leidt tot een toename van de ontvangen VWS-subsidie in 2021. Het relatief hoge aantal
gasten uit 2021 zal positief meetellen in de subsidietoekenning voor de komende jaren. 

Stichting Vrienden van Hospice Dronten heeft in 2021 veel giften mogen ontvangen De activiteiten die zij zelf uit
konden voeren bleven door corona beperkt, zo kon de jaarlijkse collecte niet plaatsvinden. 

De gift van € 30.000 die wij jaarlijks van de Vrienden mogen ontvangen is van grote betekenis voor het rondkrijgen
van onze jaarlijkse exploitatie. De Stichting Vrienden van Hospice Dronten publiceert jaarlijks haar resultaat op de
website www.hospice-dronten.nl

De huidige financiële positie geeft aanleiding om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. 
De focus blijft gericht op een kostenefficiënte organisatie, omdat wij ons realiseren dat een belangrijk deel van de
opbrengsten wordt gerealiseerd door giften uit de samenleving van de gemeente Dronten.

Vanwege corona leek niets vanzelfsprekend, maar ook in 2021 hebben toch velen hun steentje bijgedragen. Het
hospice staat als een huis en bewijst ieder jaar opnieuw haar plaats in de samenleving. De ontvangen giften
kwamen uit acties en giften van particulieren, verenigingen, bedrijven en kerkelijke instellingen. Een woord van
dank is hier zeker op zijn plaats!
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2021 
(na voorstel resultaatbestemming)

Activa
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vaste activa
Materiële vaste activa
Huurdersinvesteringen 50.648 57.121
Inventarissen/inrichting 14.427 10.894

65.075 68.015

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 13.200 5.548
Overige vorderingen en overlopende activa 95.906 61.500

109.106 67.048

Liquide middelen 25.974 37.548

200.155 172.611
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Passiva
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Algemene reserve -4.267 -6.401
Bestemmingsreserve 75.046 65.046

70.779 58.645

Langlopende schulden
Schulden aan derden 90.000 90.000

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.003 5.930
Overige kortlopende schulden 36.373 18.036

39.376 23.966

200.155 172.611
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2021 2020
€ €

Opbrengsten Hospice 59.932 47.053
Subsidies VWS 137.651 123.901

197.583 170.954

Lasten
Personeelskosten 75.568 70.445
Afschrijvingen op materiële vaste activa 27.505 24.084
Huisvestingskosten 48.147 43.513
Verkoopkosten 2.795 -
Algemene kosten 38.793 28.931

Som der bedrijfslasten 192.808 166.973

Bedrijfsresultaat 4.775 3.981
Rentelasten en soortgelijke kosten -2.641 -2.572

Netto resultaat 2.134 1.409

Resultaatbestemming
Algemene reserve 2.134 1.409
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3.3 Algemene toelichting

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Hospice Dronten is feitelijk en statutair gevestigd op Copernicuslaan 1, 8251 AB te Dronten en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 52398226.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Hospice Dronten bestaan voornamelijk uit:
- Het verlenen van hulp thuis door middel van ondersteuning en zorg aan terminale patiënten en hun verwanten,
binnen de regio gemeente Dronten;

- Het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijkse leven;

- Het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een hospicevoorziening. 

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Hospice Dronten zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de  als interestlast verwerkt.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Huurdersinve
steringen

Inventaris-
sen/inrichting

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde 200.270 27.716 227.986
Afschrijvingen -143.149 -16.822 -159.971

Boekwaarde per 1 januari 2021 57.121 10.894 68.015

Mutaties boekjaar  
Investeringen 16.186 8.379 24.565
Afschrijvingen -22.659 -4.846 -27.505

  -6.473 3.533 -2.940

Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde 216.456 42.936 259.392
Afschrijvingen -165.808 -28.509 -194.317

Boekwaarde per 31 december 2021 50.648 14.427 65.075

De huurdersinvesteringen betreffen voorbereidingskosten voor het ontwerp en verbouw van de onroerende zaken
waarin het Hospice is ondergebracht.
Ontvangen subsidies zijn, voorzover dit gerichte subsidies betreft, afgeboekt op investeringen als 1e afschrijving. 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Debiteuren
Debiteuren 15.995 5.548
Voorziening dubieuze debiteuren -2.795 -

13.200 5.548

2021 2020
€ €

Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 1 januari - -
Toevoeging ten laste van het resultaat 2.795 -

Stand per 31 december 2.795 -
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 95.906 61.500

Overige vorderingen
Waarborgsom 4.000 4.000
Overige vordering 87.500 57.500
Vooruitbetaalde huur 4.406 -

95.906 61.500

Liquide middelen

Kas 165 772
Rabobank rekening courant 1198.15.664 13.960 19.771
Rabobank rekening courant 1294.346.39 1.331 1.987
Rabobank spaarrekening 10.518 15.018

25.974 37.548
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2021 2020
€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari -6.401 -7.810
Uit resultaatverdeling 2.134 1.409

Stand per 31 december -4.267 -6.401

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve huurdersinvesteringen 75.046 65.046

Bestemmingsreserve huurdersinvesteringen
Stand per 1 januari 65.046 55.046
Dotatie ten laste van resultaat 10.000 10.000

Stand per 31 december 75.046 65.046

Deze bestemmingsreserve wordt aangehouden ter dekking van toekomstige uitbreidingen-/
vervangingsinvesteringen.

Langlopende schulden

Schulden aan derden
Leningen 90.000 90.000

Leningen
Leningen founders, rente 2,5% per jaar, af te lossen per 1-10-2023 90.000 90.000
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Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 2.597 4.991
Pensioenen 406 939

3.003 5.930

Overige kortlopende schulden
Rekening-courant Stichting vrienden van Hospice 26.189 13.381
Vakantiegeld 1.602 453
Terug te betalen subsidie schoonmaakkosten 625 -
Overige schulden 7.957 4.202

36.373 18.036

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Hospice Dronten is een huurverplichting aangegaan 
voor het pand gelegen aan de Copernicuslaan 1 en 5 te Dronten.
De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt € 26.436.
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2021 2020
€ €

Opbrengsten Hospice
Ontvangen giften 8.894 3.419
Eigen bijdragen bewoners 21.038 13.634
Ontvangen via Steunstichting 30.000 30.000

59.932 47.053

Subsidies VWS
Opbrengst VWS 137.651 123.901

Personeelskosten
Personeelskosten Hospice 75.568 70.445

Personeelskosten Hospice
Brutolonen incl. vakantiegeld 39.440 39.385
Sociale lasten 10.325 8.021
Opleidingskosten 7.716 5.858
Vrijwilligersvergoeding 6.920 7.260
Reiskostenvergoeding 4.975 3.972
Pensioenlasten 3.792 3.395
Leskosten vrijwilligers 2.400 2.554

75.568 70.445

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa 27.505 24.084
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2021 2020
€ €

Huisvestingskosten
Huur 26.436 26.436
Schoonmaakkosten 14.417 12.458
Gas, water en elektra 10.369 7.691
Vaste lasten 1.342 1.125
Bestemming voor toekomstige aanpassing huisvesting 10.000 10.000
Overige huisvestingskosten - 682

62.564 58.392
WMO bijdragen schoonmaak -14.417 -14.879

48.147 43.513

Verkoopkosten
Voorziening dubieuze debiteuren 2.795 -

Algemene kosten
Klein materiaal 11.109 8.079
Telefoon, alarm, automatisering 5.403 4.834
Administratiekosten 3.551 2.326
Kantoorbenodigdheden en drukwerk 2.176 3.059
Assurantiepremie 2.125 2.515
Abonnementen en contributies 1.968 1.454
Bestuurskosten 134 -325
Overige algemene kosten 12.327 6.989

38.793 28.931

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen 2.250 2.250
Betaalde bankrente 391 322

2.641 2.572

3.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland 0,66 0,66

Dronten, 25 mei 2022

M. Vrolijk
Voorzitter
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1. Overzicht begroting 2021
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Opbrengsten Realisatie Begroting Realisatie

jaar 2021 jaar 2021 jaar 2020

Totaal VWS subsidie 137.651          137.651          123.901          

Ontvangen giften 8.894               2.500               3.419               

Vrijval lening �                   

Eigen bijdragen gasten 21.038             15.000             13.634             

Stichting Vrienden Hospice Dronten 30.000             30.000             30.000             

Totaal opbrengsten 197.583          185.151          170.954          

Kosten Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

Personeelskosten

Salariskosten 53.557             43.000             50.801             

Opleidingskosten 7.716               15.000             5.858               

Leskosten 2.400               2.500               2.554               

Reiskosten 4.975               3.500               3.972               

Onbelaste vergoedingen 6.920               7.500               7.260               

Totaal 75.568             71.500             70.445             

Huisvestingskosten

Huur 26.436             26.375             26.436             

Gas, water, elektra  * 10.369             9.750               7.691               

Schoonmaakkosten 14.417             15.042             12.458             

Reservering toekomstige huisvesting 10.000             25.000             10.000             

Klein materiaal 11.109             6.000               8.079               

Overige huisvestingskosten  ** 1.342               1.482               

73.673             82.167             66.146             

Schoonmaak subsidie (14.417)           (15.042)           (14.879)           

Totaal 59.256             67.125             51.267             

Algemene kosten

Abonnementen 1.968               2.500               1.454               

Verzekeringen 2.125               3.000               2.515               

Administratiekosten 3.551               2.500               2.326               

Telefoon, alarm **** 5.403               3.000               4.834               

Kantoorbenodigdheden 2.176               3.500               3.059               

Overige alg. kstn *** 15.256             7.500               6.989               

Subtotaal 30.479             22.000             21.177             

Rente leningen 2.250               2.250               2.250               

Bankkosten 391                  520                  322                  

Totaal 33.120             24.770             23.749             

Totaal kosten 167.944          163.395          145.461          

Resultaat voor afschrijving 29.639             21.756             25.493             

Afschrijvingen 27.505             21.500             24.084             

Resultaat 2.134               256                  1.409               

1
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Colofon
de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs
Eskimolaan 9
8252 AS  Dronten
0321-31 26 10
dronten@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, K.v.K. 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.   




