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Contactgegevens 

Stichting hospice de liefde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd onder de 
nummers KvK 70187142 en RSIN/fiscaal nummer: 8581 81 216 

Adres: Kapelburg 298, 3085 HV Rotterdam 

tel 010- 3031222 

Email  info@hospicedeliefde.nl 

Bankrekeningnummer NL 90 RABO 0325 6575 05 

 

Doelstelling Stichting hospice de liefde  

De stichting heeft ten doel het lijden van mensen in hun laatste levensfase te helpen verzachten door het 
stichten en beheren van een hospice op boeddhistische inspiratie. Het gaat om een low care hospice, 
genaamd ‘hospice de liefde’. Een ‘bijna-thuis-hospice’, waar naast goede medische, verpleegkundige zorg, 
veel tijd en aandacht is voor psychosociale en spirituele zorg. Liefdevolle zorg die kan bijdragen aan een 
hoge kwaliteit van leven in de laatste maanden, weken of dagen van iemands leven. 

 
De afgelopen jaren hebben velen zich vanuit bestuur,  werk- en projectgroepen gebogen over de 
ontwikkeling van het zorgconcept, vrijwilligersbeleid en een ruimtelijk programma voor de inrichting van de 
hospice.  
De vrijwilligers werken samen met betaalde coördinatoren en verpleegkundige professionals. 
 
Verwerving van inkomsten 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

• subsidies en donaties; 

• schenkingen, erfstellingen en 

• eventuele commerciële activiteiten om middelen te verwerven ter verwezenlijking van het doel, 
welke activiteiten zelf geen doelactiviteit zijn; 

• gelden uit reguliere regelingen in de gezondheidszorg; 

• eigen bijdragen van cliënten; 

• alle andere verkrijgingen en baten. 
 

De komende jaren heeft het hospice net zoals de meeste startende hospices te maken met financiële 
tekorten in de exploitatie. Met name de eerste drie jaar komt dit omdat de overheid in verband met de 
opbouw van een referentieperiode dan nog geen subsidie verleent. Vanaf het vierde jaar is er net zoals bij 
veel andere hospices een beperkt structureel exploitatietekort en zijn we in geringe mate afhankelijk van 
aanvullende financiering.  
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Meerjarenbegroting 
 

        

Uitgaven   2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

Coördinatoren en 
kwartiermakers   €      48.600   €                85.000   €             85.000   €              85.000   €               85.000   €        388.600  

Huur Kapelburg   €    €                12.500   €             75.000   €              75.000   €               75.000   €        237.500  

Huisvestingskosten   €      66.500   €                64.100   €             64.100   €              64.100   €               64.100   €        322.900  

Vrijwilligerskosten   €      13.100   €                13.100   €             13.100   €              13.100   €               13.100   €          65.500  

Verzorgingskosten   €      12.400   €                17.520   €             17.520   €              17.520   €               17.520   €          82.480  

Organisatiekosten   €      31.520   €                31.520   €             31.520   €              31.520   €               31.520   €        157.600  

  sub-totaal  €    172.120   €              223.740   €           286.240   €            286.240   €             286.240   €    1.254.580  

Afschrijving   €      16.000   €                32.000   €             32.000   €              32.000   €               32.000   €        144.000  

  totaal  €    188.120   €              255.740   €           318.240   €            318.240   €             318.240   €    1.398.580  

Inkomsten   2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

Donaties op expl   €      70.000   €                          -   €                       -   €                        -   €                         -   €          70.000  

Zorggerelateerd   €      38.750   €                75.080   €             75.080   €            279.240   €             316.360   €        784.510  

  
Eigen bij-
drage  €      38.750   €                70.080   €             70.080   €              70.080   €               70.080   €        319.070  

  VWS subisidie  €                 -   €                          -   €                       -   €            204.160   €             241.280   €        445.440  

  WMO  €                 -   €                  5.000   €               5.000   €                5.000   €                 5.000   €          20.000  

Verhuur ruimten   €        5.500   €                  5.500   €               5.500   €                5.500   €                 5.500   €          27.500  
Benodigde donaties en subsi-
dies   €      16.000   €                32.000   €             32.000   €              32.000   €               32.000   €        144.000  

  Totaal  €    130.250   €              112.580   €           112.580   €            316.740   €             353.860   €    1.026.010  

Nog te verwerven subsidies en donaties  €     -57.870   €            -143.160   €          -205.660   €               -1.500   €               35.620   €      -372.570  

        
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid 

Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld: 

• Mevrouw Edith Weijnen, voorzitter 

• Mevrouw Anke Vink, bestuurslid 

• De heer Sander Gellaerts, secretaris 

• De heer Hans Gijsen, bestuurslid 

• De heer Eric Bezemer, penningmeester 
De bestuursleden mogen ter zake van de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere 
beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. 

Wat betreft het beloningsbeleid voor het personeel (2 parttime coördinatoren) volgt het hospice de CAO 
VVT (Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg).  

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 

 

Financiële verantwoording  

De financiële verantwoording is in de vorm van de Jaarrekening 2019 op 13 mei 2020 gepubliceerd op de 
website hospicedeliefde.nl 


