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Contactgegevens 

Stichting Vrienden van hospice de liefde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd 
onder de nummers KvK 17220617 

Adres: Kapelburg 298, 3085 HV Rotterdam 

tel 010- 3031222 

Email  info@hospicedeliefde.nl 

Bankrekeningnummer NL 15 TRIO 0784915814 

 

Doelstelling Stichting Vrienden van Hospice de Liefde  

De stichting heeft ten doel het algemeen belang dienen door het leveren van een bijdrage aan het 
maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap en wel door: 

1. het lijden van mensen in hun laatste levensfase te helpen verzachten, door de ontwikkeling van een 
hospice voor stervenden, door het aanbieden van advies, bemiddeling en begeleiding, een en ander 
vanuit een algemeen boeddhistische inspiratie. 

2. En/of het doen van ideële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van uitkeringen (in algemeen 
belang) aan instelling(en) die een hospicehuis in stand houden, het kanaliseren, organiseren en/of 
begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle andere dienstige 
middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen. 

 

Verwerving van inkomsten 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

• subsidies en donaties; 

• schenkingen, erfstellingen en 

• alle andere verkrijgingen en baten. 
 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid 

Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld: 

• De heer Cok van Henegouwen, voorzitter 

• Vacant 

• Vacant 
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. 

 

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. 
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Financiële verantwoording  

De financiële verantwoording is in de vorm van de Jaarrekening 2019 op 21 juni 2020 gepubliceerd op de 
website van hospice de liefde, zie  https://hospicedeliefde.nl 

 

 

https://hospicedeliefde.nl/financien-beleid/stichting-hospice-de-liefde/

