Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden van de Stichting Hospice en vrijwillige terminale zorg thuis: Dronten
5 2 3 9 9 3 0 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Herfst 61
0 3 2 1 3 8 0 7 7 6

E-mailadres

vrienden@hospice-dronten.nl

Website (*)

https://www.hospice-dronten.nl/vrienden/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 0 4 2 6 9 2 3

Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Verzorging en opvang
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Piet Bleeker

Secretaris

Gert Hulsker

Penningmeester

Joop Pol

Algemeen bestuurslid

Margriet van Woerden

Algemeen bestuurslid

Hennie Schreuder

Overige informatie
bestuur (*)

Peter Bentum, is de afgevaardigde vanuit het bestuur Stichting Hospice Dronten

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het - in financiële en materiële zin - ondersteunen van het werk van de Stichting
Hospice en vrijwillige terminale zorg thuis: Hospice Dronten, gevestigd te Dronten; het
creëren van een maatschappelijk draagvlak voor het werk van voormelde stichting;
het vergroten van de (naams-)bekendheid van voormelde stichting

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Wij werven geld via sponsoracties en verkoopacties vanuit de samenleving (met name
particulieren, verenigingen, serviceclubs, levensbeschouwelijke instellingen en het
bedrijfsleven). Op deze manier ontvangen wij eenmalige donaties en jaarlijkse
donaties.
Werving vindt plaats door spontane acties vanuit de samenleving, en door acties die
door ons worden geinitieerd. Onder dit laatste vallen o.a. de jaarlijkse
huis-aan-huiscollecte en diverse verkoopacties van (geschonken) producten.
Bij de diverse acties vindt interactie plaats met inwoners van de gemeente Dronten. Op
deze manier wordt er meer bewustzijn voor het belang van Het Hospice gecreerd, wat
de draagkracht voor (financiele) steun vergroot.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie hierboven. Door alle genoemde acties wordt met minimale kosten geld geworven,
wat bijdraagt aan de jaarlijkse doelstelling om € 30.000,-- bijeen te brengen voor Het
Hospice Dronten. Ook wordt het belang van het Hospice op deze manier onder de
aandacht gebracht.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De financiele middelen van "de vrienden van" zijn een onmisbare aanvulling op de
overheidsgelden van Het Hospice zelf. De overheidsgelden zijn alleen bedoeld voor de
directe kosten van de zorg thuis en/of in Het Hospice.
Onze middelen ondersteunen de bijkomende kosten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.hospice-dronten.nl/beleidsinformatie-vrienden-van
-hospice/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Behoudens vergoeding voor incidentele gemaakte kosten worden er geen betalingen
aan bestuurders gedaan. De stichting heeft geen doelstelling tot het maken van winst.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Normaliter organiseren we diverse activiteiten, zoals de huis-aan-huis-collecte in de
gemeente Dronten in april, en diverse verkoop-en zichtbaarheidsacties.

Betreffende het beheer van het vermogen; dit is/wordt gestald op een spaarrekening,
en wordt niet belegd, in bijvoorbeeld aandelen, obligaties, bitcoins of wat dan ook.

Open

Het jaar 2021 was daarin, zoals voor iedereen, wederom bijzonder, waarbij er door
Corona met name in de 1e helft van het jaar weinig mogelijk was.
Ook gedurende de zomer, waarin wel weer meer mogelijkheden in de samenleving
bestonden, vonden wij het gezien de rol van het Hospice en onze maatschappelijke
betrokkenheid, niet gepast activiteiten te organiseren. De meeste activiteiten drijven op
interactie en “dichtbij” contact en gesprekken. Dat kon ook in die periode naar onze
mening onvoldoende op een verantwoorde manier vorm krijgen.
In oktober is uiteindelijk wel een zeer geslaagde appel- en perenverkoop gehouden in
het centrum van Dronten, dit in het kader van de Week van het Hospice.
Dankzij het gratis ter beschikking stellen van appels en peren door ondernemer Peter
Ham konden we op deze manier toch een mooie extra financiële bijdrage creëren.
Belangrijker was dat we na lange tijd weer zichtbaar konden zijn in de samenleving,
wat mooie en hartverwarmende gesprekken heeft opgeleverd.
Wat verder in 2021 net als in 2020 overeind bleef waren de minstens zo belangrijke
spontante acties van betrokken bewoners en organisaties in de gemeente.
Regelmatig ontvangen we ook nog steeds spontane particuliere giften, naar aanleiding
van zowel verdrietige als feestelijke momenten. Dit sterkt en motiveert ons elke keer
weer opnieuw. Het is fijn om deze waardering vanuit de samenleving keer op keer te
ondervinden.
https://www.hospice-dronten.nl/beleidsinformatie-vrienden-van
Open

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
-hospice/
activiteitenverslag te vinden is. Alles bij elkaar is onze jaarlijkse doelstelling om minimaal € 30.000,-- bij te dragen

wederom behaald, wat alles zegt over het warme hart wat de samenleving het Hospice
toe draagt.
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

26.189

Herwaarderings
reserve

€

€

26.189

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

376.270

€

+
€

€

26.189

€

26.189

328.538

+
328.538

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

402.459

€
€

314.959

€

+

354.727

+
€

314.959

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

87.500

Totaal

€

402.459

+
€

297.227

€

€

€

376.270

+

31-12-2020 (*)

297.227

€

57.500

€

354.727

+

Activa bestaat uit een RC verhouding met Stichting Hospice Dronten ivm vooruitbetaalde giften, en een gevormde liquide buffer.
De opgebouwde bestemmingsreserve wordt aangehouden ter dekking van onder meer de exploitatie van Stichting Hospice Dronten.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

37.886

Som van baten van particulieren

€

50.352

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

12.466

5.889

€

+

+

€

35.556

€

41.445

€
€

50.352

+

+
41.445

€

+
50.352

€
€

+
41.445
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Overboeking giften naar Het Hospice

€

30.000

Besteed aan doelstellingen

€

30.000

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

2.484

Som van de lasten

€

32.484

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-137

€

-138

Saldo baten en lasten

€

17.731

€

10.553

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€

30.000

€

30.000

+

€

+

€

754

€

30.754

€

Ontvangen giften bestaan uit periodieke (vaste) bijdragen van donateurs, en
eenmalige donateursbijdragen.
Overboeking giften betreft de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Hospice Dronten.
Gemaakte kosten betreft met name accountantskosten, en wat geringe representatie
en algemene kosten.

https://www.hospice-dronten.nl/beleidsinformatie-vrienden-van
-hospice/

Open

+

