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Datum: 13 mei 2020 

Balans Stichting Hospice de Liefde 2019

ACTIVA € € € €

VASTE ACTIVA

Inventaris en inrichting 163.563      -                   

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op korte termijn 200              1.070       

200                1.070       

Liquide middelen 165.843    33.973    

165.843      33.973    

Totaal activa 329.606      35.043    

PASSIVA

€ € € €

EIGEN VERMOGEN -                   

Algemene reserve 31.222       

Egalisatieserve afschrijvingen investeringen 269.355    

Exploitatie saldo -6.427        31.222    

294.149      31.222    

LANGLOPENDE SCHULDEN -                        -                   

KORT LOPENDE SCHULDEN

reservering voorschotten 27.506       -                   

overige kortlopende schulden 7.951          3.821       

35.457         3.821       

Totaal passiva 329.606      35.043    

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2019
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Rekening van baten en lasten Stichting Hospice de Liefde over 2019 
 

2018

Werkelijk Begroting Werkelijk

€ € €

BATEN

Donaties 4.689            75.000 23.480         

Donaties via voorschot exploitatie 30.000         55.000         

Ontvangen subsidies ivm inventaris en inrichting 269.355      

Huur 3.000

Totaal baten 304.044      78.000        78.480         

LASTEN

Personeelskosten 22.634         33.000        35.465         

Vrijwilligerskosten 5.248            10.000        2.293            

Organisatiekosten 5.550            15.000        9.500            

Huur -                        3.000           -                        

Huisvestingskosten 7.684            10.000        -                        

Verzorgingskosten -                        4.000           -                        

Totaal lasten 41.116         75.000        47.258         

VOORDELIG RESPECTIEVELIJK NADELIG SALDO 262.928      3.000           31.222         

BESTEMMING VOORDELIG SALDO

Ten gunste van algemene reserve -6.427 3.000 31.322         

Ten gunste van egalisatiereserve afschrijvingen 269.355 - -

262.928 3.000 31.322

2019
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

ALGEMEEN 

De Stichting Hospice de Liefde heeft ten doel het verzachten van het lijden van mensen in hun laatste levensfase in 
Hospice de Liefde. 
De Stichting Hospice de Liefde is opgericht op 29 november 2017. Het hospice was in het verslagjaar nog in de 
opbouwfase. Inmiddels, sinds maart 2020, is het hospice operationeel. 
Het bestuur is onbezoldigd en is op dit moment als volgt samengesteld: 
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 
 
Het beleidsplan en de activiteiten zijn opgenomen op de website van de Stichting. 
Dit rapport heeft betrekking op boekjaar 2019. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de  periode vanaf de 
oprichtingsdatum (27 november 2018) tot en met 31 december 2018. 
Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 
 
ANBI 
De Stichting is vrijgesteld van het betalen van (winst-)belasting en heeft sinds 29 november 2017 de ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) status verkregen. 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zie betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het 

einder van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 Subsidies en bijdragen 
Onder subsidies en bijdragen wordt verstaan de netto-opbrengstwaarde van de aan het jaar toe te rekenen 

bedragen. 

Kosten 
De kosten worden berekend op basis van historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

                                                 

    

  31-12-2019  31-12-2018 

Vaste activa €  € 
 Inventaris en inrichting 163.563   
     
De inventaris en inrichting is gedurende het verslagjaar aangeschaft en zal vanaf 2020 in 10 jaar 
worden afgeschreven. Op balansdatum was er voor een bedrag van € 26.000 aan 
investeringsverplichtingen aangegaan 

 
Vlottende activa    
Te vorderen bedragen en overlopende activa    
 Stichting Vrienden van het Hospice de Liefde   558 
 Voorschotten  200  512 

  200  1.070 
Liquide middelen    
 Rekeningcourant Rabobank 165.843  33.973 
     
De Stichting beschikt over een kredietfaciliteit bij de Rabobank  van € 150.000. Hiervoor zijn geen 
zekerheden verstrekt. 
     
Eigen Vermogen    
Het verloop van de posten van het eigen vermogen is als volgt weer te geven: 
    2019 
Algemene reserve   € 
 Stand begin verslagjaar   - 
 Exploitatie resultaat 2018   31.222 

 Stand einde verslagjaar   31.222 
     
Egalisatiereserve afschrijvingen investeringen    
 Stand begin verslagjaar   - 
 Bestemming exploitatiesaldo 2019   269.355 

 Stand einde verslagjaar   269.355 
     
De egalisatiereserve is gevormd vanuit de verkregen subsidies voor investeringen die in de jaren 
2018 en 2019 zijn gedaan en nog in 2020 nog zullen worden gedaan. De reserve zal vanaf 2020 
vrijvallen naar mate er op de investeringen wordt afgeschreven.  
     
Kortlopende schulden    
Reservering ontvangen voorschotten 27.506  - 
     
Voorzichtigheidshalve is er rekening gehouden dat er een gedeelte van de ontvangen subsidies zal 
moeten worden terugbetaald omdat niet alle voorwaarden van de subsidieverstrekkers wordt 
voldaan. 
     
Overige kortlopende schulden    
 Loonheffing 890  1.752 
 Pensioenpremie   2.600 
 Vrijwilligers 1.313   
 Bankkosten 196  194 
 Energie en water 5.552   

  7.951  4.546 
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Gebeurtenissen na Balansdatum  

In maart 2020 is het Coronavirus ook in Nederland uitgebroken. De Stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen 

met de gevolgen van dit virus. De activiteiten van de Stichting lopen in 2020 door, echter het voldoen aan de vele 

beperkende voorzorgsmaatregelen in het belang van de gezondheid van gasten en medewerkers waren wel van 

grote invloed voor het kunnen continueren van de werkzaamheden. Het Coronavirus zal naar verwachting leiden tot 

een daling van het aantal opnamen. Dit kan op termijn effect hebben op de hoogte van de subsidie van het 

Ministerie VWS. Voor 2020 is echter de impact beperkt. De verwachting van het bestuur is dat in 2020 het tekort kan 

worden afgedekt met fondsenwerving. De door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen strekken alleen 

tot mogelijk uitstel van loonbelasting betalingen. Gezien de verwachte fondsenwerving verwacht het bestuur dat de 

Stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten. 

 

 
 
De voorschotten op de exploitatie dienen in 2020 te worden afgerekend.  
 
 
OVERIGE TOELICHTINGEN 
 
Personeel 
Gedurende de verslagperiode waren er gemiddeld 0,6 FTE in dienst. 
 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
De stichting is op 1 mei 2019 een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het gebouw. De overeenkomst 
loopt tot 1 mei 2029.  De eerste 30 maanden zijn vrijgesteld van huur. De totale huurverplichting bedraagt € 75.000 
per jaar.  
 
Rotterdam, 13 mei 2020 
 
Bestuur Hospice de Liefde 

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE
31-12-2019 31-12-2018

Exploitatie € €

Ontvangen voorschotten exploitatie

OF 30.000        

VLL 25.000        

STICHTING VSBFONDS 30.000        

R.C. Maagdenhuis

30.000        55.000        


