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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 

bestuur (*)

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

Stichting Hospice de Liefde

drs. J.H. Gijsen

www.hospicedeliefde.nl

drs. E.P. Bezemer

Kapelburg 298, 3085 HV Rotterdam

drs. A. Vink

P.Schenk

Nederland

7 0 1 8 7 1 4 2

1

1 2 0

8 5 8 1 8 1 2 1 6

0 1 0 3 0 3 1 2 2 2

Welzijn - Verzorging en opvang

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@hospicedeliefde.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?

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.

- Het bieden van een fysieke, spirituele en sociale omgeving om het loslaten op het 
gebied van lichaam, geest en naasten maximaal te faciliteren. Dit gebeurt 7 dagen per 
week en 24 uur per dag.
 - Een belangrijke plaats zijn voor naasten. Het afscheid nemen kan een hele 
waardevolle en mooie periode in hun leven zijn.
- Ruimte bieden voor rituelen. Rituelen kunnen kracht, vertrouwen, houvast en rust 
geven aan de stervende en de naasten en kunnen daardoor helpen bij het loslaten.
- Ruimte voor een verscheidenheid aan activiteiten, behandelingen en therapieën. 
Zoals yoga, meditatiebegeleiding, Reiki, creatieve therapie, gesprekstherapie, 
ontspanningsoefeningen etc.. 
- Spirituele begeleiding vanuit elke gewenste levensovertuiging. De hospice staat open 
voor mensen met iedere achtergrond. 
- Samenwerken met vaste lokale professionele hulpverleners zoals thuiszorg en 
huisartsen door deze te betrekken bij de uitgangspunten van het hospice.
- Verder uitbouwen van selectie, training en begeleiding van vrijwilligers. 

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 bate
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 spaar rekening, 

beleggingen etc).

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

De bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen voor de stichting verrichte 
werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

De verkregen inkomsten worden geheel benut ten behoeve van de exploitatie van 
Hospice de Liefde.

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.

https://hospicedeliefde.nl

https://hospicedeliefde.nl

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

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

238.608

46.756

247.892 249.665

18.763

86.062 99.585

80.330

12.977 10.892238.608

365.694 360.142

127.086

279.632 260.557

365.694

272.036

13.138

74.968

272.036

88.106

360.142

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

https://hospicedeliefde.nl
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

82.819 46.167

147.647 76.733

147.647 76.733

68.120 97.990

4.105 9.050

4.105 9.050

2021 2020 (*)

302.691 229.940

53.923

150.297

43.207

47.668

145.721

34.670

19.075 -33.593

36.189

283.616

35.474

263.533
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

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.

https://hospicedeliefde.nl

https://hospicedeliefde.nl Open
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