
Stichting Hospice Hoogeveen e.o.
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB  HOOGEVEEN

Jaarrekening  2015

Inhoud

Jaarverslag
Algemeen
Financiën

Jaarrekening
Balans per 31 december 2015
Staat van baten en lasten over 2015
Toelichting

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten



Algemeen

Stichting Hospice Hoogeveen e.o. te Hoogeveen

In het jaar 2015 is verder uitvoering gegeven aan het onderhoud van het gebouw aan de Duymaer van Twistweg te
Hoogeveen.
Naast schilderwerk is begonnen met het vervangen van de inbetweens en overgordijnen in de gastenkamers, patio en
stiltekamer.
In 2016 zal verdere uitvoering gegeven worden aan de vervanging van bedden, matrassen en meubilair na een gebruik
van inmiddels al weer bijna 10 jaar.

Het bestuur heeft in 2015 zes keer vergaderd en heeft in 2015 intensief overleg gevoerd met de coordinatoren en de
VTZD.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is tweemaal een nieuwsbrief uitgegeven.
In januari 2015 hebben twee bestuursleden afscheid genomen en zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden.
Voorzitter D.C.N. van Linge heeft eveneens haar afscheid aangekondigd en zij heeft in januari 2016 de voorzitters-
hamer overgedragen aan ondergetekende.
De bezetting van de hospice was als volgt: Het bezettingspercentage bedroeg 67,26% en wij mochten 45 gasten ont-
vangen. In 2015 waren er gedurende 4 dagen geen gasten in de hospice.

Het jaar 2016 wordt met vertrouwen tegemoet gezien.
Met de nieuwe eigenaar van het gebouw aan de Duymaer van Twistweg is overeenkomen dat ook de komende 5 jaar
de huurlast als schenking zal worden terugontvangen.
Tevens zijn de eigen middelen van de hospice aanzienlijk versterkt door een ontvangen erfenis waarvan de
afwikkeling in 2016 wordt verwacht. Mede hierdoor is de exploitatie van de hopice voor de komende jaren
gewaarborgd.
Tot slot verheugen wij ons op het 2e lustrum dat in mei 2016 gevierd zal worden en waarvan de voorbereidingen
inmiddels in volle gang zijn.

Eddy Seinen, voorzitter

Hoogeveen,  maart 2016
Stichting Hospice Hoogeveen e.o.
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Financiën

In het verslagjaar heeft ons hospice 45 (2014: 32)  gasten mogen ontvangen.
Deze gasten hebben tezamen 982 (2014: 780) dagen in ons huis hebben doorgebracht.
De gemiddelde verblijfsduur was 22 (2014: 24) dagen.
De bezettingsgraad bedraagt in 2015 67,26% (2014: 53 %)

In de hierna opgenomen jaarrekening treft u de financiële verantwoording aan van de activiteiten van ons hospice.
De bemensing van ons hospice is uitbesteed aan de Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe (hierna: VTZD).
De dagelijkse organisatie van ons hospice is in handen van een tweetal parttime coördinatoren die in loondienst
zijn van VTZD. Daarnaast fungeren ruim 60 vrijwilligers onder aansturing van de coördinatoren en onder verant-
woordelijkheid van VTZD)
Daarnaast verzorgt VTZD de jaarlijkse subsidieaanvraag bij de overheid en fungeert zij als "doorgeefluik".

De jaarlijkse subsidiebeschikking bevat een vast bedrag per gast, onderverdeeld in een component zorg en een
component huisvesting. De component huisvesting wordt periodiek aan ons hospice vergoed.
De component zorg wordt verrekend met de aan ons hospice toe te rekenen personele kosten, kosten vrijwilligers
en organisatiekosten. Een eventueel batig saldo wordt door VTZD gereserveerd voor toekomstige nadelige saldi.

Voor een nader inzicht in het verloop in de afgelopen jaren dient navolgend overzicht met kengetallen
met betrekking tot de balans

balans per 31-dec-15 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-12 31-dec-11
€ € € € €

materiële vaste activa 18.400 7.000 8.400 11.300 16.300
vorderingen 410.000 25.300 9.000 15.700 11.300
liquide middelen 340.300 310.200 279.900 246.700 240.500
balans totaal 768.700 342.500 297.300 273.700 268.100

eigen vermogen 762.487 341.000 294.500 269.500 264.100
in % balans totaal 99% 100% 99% 98% 99%

mutatie eigen vermogen 421.487 46.500 25.000 5.400 44.600
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Voor een nader inzicht in het verloop in de afgelopen jaren dient navolgend overzicht met kengetallen
met betrekking tot de staat van baten en lasten

staat van baten en lasten over 2015 2014 2013 2012 2011

aantal gasten 45 32 38 40 39
aantal verblijfdagen 982 780 730 1068 798
bezettingsgraad 67% 53% 50% 73% 55%
gemiddelde verblijfsduur 22 24 19 27 20
eigen bijdrage per dag 40€ 35€ 35€ 35€ 25
gemiddeld aantal gasten subsidiebeschikking

€ € € € €

eigen bijdragen gasten 38.400 27.200 26.100 31.400 20.600
subsidie huisvestingscomponent 17.600 20.900 20.700 14.800 17.200
overige baten 3.400 4.000 4.900 5.200 3.700
totaal baten 59.400 52.100 51.700 51.400 41.500

lasten ex afschrijving materiële vaste activa 96.700 80.500 82.100 81.300 79.300
bijdrage exploitatietekort VTZD - - -7.000 14.000 -
afschrijving materiële vaste activa 4.900 4.500 4.000 5.000 14.100

101.600 85.000 79.100 100.300 93.400

resultaat uit gewone bedrijfsvoering -42.200 -32.900 -27.400 -48.900 -51.900
niet te beïnvloeden opbrengsten (giften etc.) 463.700 79.400 52.400 54.300 96.500
eindresultaat 421.500 46.500 25.000 5.400 44.600

Hoogeveen,   maart 2016
Stichting Hospice Hoogeveen e.o.

Cees Brouwer, penningmeester
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Balans per 31 december 2015

ACTIEF 31-12-2015 31-12-2014
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 18.408 6.992

18.408 6.992

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 405.710 21.002
Overige vorderingen en overlopende activa 4.243 4.246

409.953 25.248

Liquide middelen 340.285 310.235

Totaal 768.646 342.475
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PASSIEF 31-12-2015 31-12-2014
€ € € €

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve inrichting 21.000 21.000
Bestemmingsfonds vrijwilligersactiviteiten 41.757 43.972
Bestemmingsreserve exploitatierisico 140.000 136.000
Bestemmingsfonds solidariteits fonds 11.525 12.965
Overige reserves 548.205 127.025

762.487 340.962

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.170 613
Overige schulden en overlopende passiva 4.989 900

6.159 1.513

Totaal 768.646 342.475
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Doelomschrijving
Stichting Hospice Hoogeveen e.o. heeft ten doel de uitoefening van een hospice, het verwerven van de daarvoor benodigde
voorzieningen, waaronder huisvesting, het verlenen van hulp in een hospicehuis door middel van ondersteuning en
palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun verwanten binnen de regio van Zuid-West Drenthe. De
stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 04074019.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen.
De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkijgings- of vervaardigingsprijs.
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
geschatte economische levensduur en worden berrekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs,
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hierme verbonden, aan het verslagjaar toe te
rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen)
interest.
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Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris
2015 2014

€ €
Boekwaarde per 1 januari 6.992 8.407
Investering 16.361 3.070
Afschrijving 4.945 4.485
Boekwaarde per 31 december 18.408 6.992

Aanschafwaarde 106.152 89.721
Cumulatieve afschrijvingen 87.744 82.799

18.408 6.922

Vlottende activa

Vorderingen
31-12-2015 31-12-2014

€ €
Debiteuren
Te vorderen eigen bijdragen 5.710 4.502
Te vorderen inzake legaten en erfstellingen 400.000 17.500
Voorziening voor oninbaar - -1.000

405.710 21.002

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente spaarrekening 1.745 2.646
Energiebelasting restitutie 1.698 800
Energieafrekening, taxatie 800 800

4.243 4.246

Liquide middelen
Kas 125 76
Rabo rekening-courant 600 273
Rabo rekening-courant 6.640 3.292
ING zakelijke rekening 181 94
ING spaarrekening 102.739 101.500
Rabo spaarrekening 230.000 205.000

340.285 310.235

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting
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Eigen vermogen
2015 2014

€ €
Bestemmingsreserve inrichting
Stand per 1 januari 21.000 21.000
Mutaties - -
Stand per 31 december 21.000 21.000

Dit betreft een reservering voor de vervanging van de inrichting in de toekomst

Bestemmingsfonds vrijwilligersactiviteiten
Stand per 1 januari 43.972 45.646
Toevoeging - -
Af: onttrekking 2.215 1.674
Stand per 31 december 41.757 43.972

Dit betreft een donatie specifiek beschikbaar gesteld voor vrijwilligersactiviteiten

Bestemmingsreserve exploitatierisico
Stand per 1 januari 136.000 155.000
Mutaties 4.000 19.000-
Stand per 31 december 140.000 136.000

Dit betreft een reservering om de continuïteit van de stichting te waarborgen

Bestemmingsfonds solidariteits fonds
Stand per 1 januari 12.965 14.337
Toevoeging - -
Af: onttrekking 1.440 1.372
Stand per 31 december 11.525 12.965

Het bestemmingsfonds solidariteits fonds is om mensen met beperkte financiële middelen
een plek te kunnen bieden in het hospice huis.

Overige reserves
Stand per 1 januari 127.025 58.521
Mutaties 421.180 68.504
Stand per 31 december 548.205 127.025
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Kortlopende schulden
31-12-2015 31-12-2014

€ €
Crediteuren
Stand per 31 december 1.170 613
Betalingen onderweg - -

1.170 613
Overige schulden en overlopende passiva
Algemene kosten 1.000 800
Rente en bankkosten 100 100
Overige te betalen posten 3.889 -

4.989 900

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichting
Voor het hospicegebouw is  een huurovereenkomt van 10  (tot 2025) jaar gesloten met een aanvangshuur van € 36.000.



€ € €

Staat van baten en lasten over 2015

Eigen bijdragen gasten 38.397 30.500 27.158
VTZD bijdrage huisvestingscomponent 17.643 17.643 20.914
Energiebelasting 1.698 1.400 1.316

57.739 49.543 49.387
Overige baten 1.753 2.100 2.730

Totaal baten 59.492 51.643 52.117

Kosten levensonderhoud gasten 6.857 6.300 6.054
Bijdrage exploitatietekort VTZD - - -
Kosten vrijwilligers 3.622 4.000 1.905
Huisvestingskosten 75.214 69.300 60.698
Algemene kosten 10.644 17.000 11.508
Rentelasten en soortgelijke kosten 341 300 332
Afschrijvingen op materiële vaste activa 4.945 4.500 4.485

Totaal lasten 101.623 101.400 84.982

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -42.131 -49.757 -32.865

Niet te beïnvloeden opbrengsten 463.656 55.500 79.323
Eind resultaat 421.525 5.743 46.458

Stichting Hospice Hoogeveen e.o. te Hoogeveen

2015 begroot 2014 werkeljk2015 werkelijk



€ € €
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2015 begroot 2014 werkeljk2015 werkelijk

Toelichting op de staat van baten en lasten

Eigen bijdragen gasten
capaciteit in dagen (4 kamers) 1.460 1.460 1.460
bezettingspercentage 67% 55% 53%
aantal "verpleeg"dagen 982 803 780
basis eigen bijdrage per dag 40€ 40€ 35€

Eigen bijdragen gastendagen  *) 39.280 32.120 27.475
Verleende vermindering wegens onvermogen/solidariteitsfonds -1.440 -2.120 -815
Overige bijdragen gasten 558 500 498

38.397 30.500 27.158

*) De basis eigen bijdrage bedraagt vanaf het jaar 2015 € 40 per dag.

VTZD bijdrage huisvestingscomponent

Gemiddelde aantal gasten in de afgelopen drie boekjaren (1 juli - 30 juni) 38 38 44
Subsidie per gast 464,30 464,29 475,33

17.643 17.643 20.914

Overige baten
Rente spaarrekening 1.771 2.100 2.647
Kasverschillen -18 - 83

1.753 2.100 2.730

Voorlopige bijdrage lopend jaar - - -
Afrekening vorig jaar - - -

- - -

Kosten vrijwilligers

huisvesting. Deze subsidie betreft een vast bedrag per gast gebaseerd op het gemiddeld aantal gasten in de

Door reserveringen is het saldo spaartegoeden inmiddels opgelopen naar ruim € 330.000.

De bijdrage VTZD betreft een bijdrage in de huisvestingskosten van de hospice. De subsidie van de overheid aan
de VTZD bestaat enerzijds uit een subsidie voor personeel en organisatie en anderzijds uit een subsidie voor de

Onder deze kosten zijn onder meer scholingsactiviteiten ten behoeve van de vrijwilligers opgenomen.

Kosten levensonderhoud gasten
Deze kosten bestaan grotendeels uit voeding en overige kosten van levensonderhoud van de gasten.
De kosten zijn gerelateerd aan de (te verwachten) bezettingsgraad.

Met ingang van 2013 wordt aan VTZD vanwege bij haar oplopende tekort een bijdrage gedaan in het exploitatietekort.
Het exploitatietekort wordt na afloop van het jaar op basis van de voor Hospice Hoogeveen ontvangen subsidie  minus

Daarnaast is de bijdrage voor de kerstgeschenken voor de vrijwilligers van afgerond € 1.250 onder deze post opgenomen.

de aan haar toe te rekenen lasten defnitief afgerekend. Aangenomen wordt dat er geen nadelige afrekening zal volgen.

Bijdrage exploitatietekort VTZD

Op deze tegoeden wordt thans een rente vergoed van minder dan 1 %

voorafgaande 3 boekjaren. De huisvestingscomponent wordt door de VTZD aan de Drentse hospices doorbetaald.



€ € €
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2015 begroot 2014 werkeljk2015 werkelijk

Toelichting op de staat van baten en lasten

Huisvestingskosten
Huur Woonconcept (taxatie) 46.000 46.000 44.890
OZB en overige vaste lasten 133 500 437
Onderhoud 11.368 7.000 -
Onderhoud technische installaties 2.512 2.000 1.638
Onderhoud inventaris 4.230 2.000 2.361
Energie en water 9.043 9.000 8.595
Onderhoud telefoon- en intercominstallatie - 500 311
Schoonmaakkosten 702 700 618
Vuilafvoer 958 1.100 1.026
Onderhoud tuin 268 500 822

75.214 69.300 60.698

Algemene kosten
Reclame- en promotie 207 4.500 266
Herdenkingsbijeenkomst 528 600 571
Oninbare debiteuren 190 1.000 557
Kantoorbenodigdheden 537 500 440
Abonnementen en contributies 718 600 538
Porti 456 500 494
Telefoon, tv en internet 3.042 3.300 3.057
Drukwerk 905 800 726
Onderhoudscontracten 1.725 2.500 2.450
Onderhoud automatisering - 200 191
Representatie, lief en leed en bestuurskosten 682 800 921
Accountantskosten 1.068 800 695
Overige verzekeringen 581 650 602
Overige algemene kosten en onvoorzien 5 250 -

10.644 17.000 11.508

Afschrijvingen materiële vaste activa
Betreft afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

Niet te beïnvloeden opbrengsten
Schenkingen privé personen 400 1.000 160
Legaten en erfstellingen 403.007 - 17.500
Schenking derden stichting 51.000 46.000 44.890
Schenkingen bedrijven en fondsen - 1.000 15.802
Schenkingen kerken en instellingen 2.709 1.000 971
Bijdragen lezingen 40 - -
Bijdrage vrienden 6.500 6.500 -

463.656 55.500 79.323

De hiermee corresponderende waarde is als schenking opgenomen onder de niet te beïnvloeden opbrengsten.
De door een derden stichting geschonken huurtermijnen zijn gepresenteerd als huur Woonconcept.


