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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Palliatieve Zorg Veluwe
0 8 0 8 8 2 1 4

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

Julianalaan 51, 3851 RA Ermelo
0 3 4 1 2 7 4 9 2 0

E-mailadres

info@willemholtrophospice.nl

Website (*)

www.willemholtrophospice.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

1 0 . 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. H. de Vries

Secretaris

Dhr. F. van der Velde

Penningmeester

Mevr. M. Hoekstra-Doppenberg

Algemeen bestuurslid

Mevr. G. Beers-Kniestedt, Mevr. I. van 't Spijker

Algemeen bestuurslid

Dhr. F. Lindelauf

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting heeft twee doelen: 1. het exploiteren van het Willem Holtrop Hospice
2. het stimuleren en bevorderen van de totstandkoming van een kenniscentrum voor
palliatieve zorg

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

Het hospice is een duidelijk herkenbare en gewaardeerde voorziening in de regio waar
palliatieve en terminale zorg op liefdevolle en deskundige wijze wordt geboden. Er
wordt zorg verleend onder regie van de gast vanuit 4 dimensies: lichamelijk, psychisch,
sociaal en spiritueel wordt in overleg met de gast zorg op maat geboden. Wensen en
behoeften van gasten en naasten zijn hierbij uitgangspunt.
Een multidisciplinair team van zorgverleners zorgt voor pijn- en symptoombestrijding
alsmede psychosociale en spirituele ondersteuning. Vierentwintig uur per dag zijn
professionele en geschoolde vrijwilligers aanwezig.
Het hospice wil tevens een plaats zijn waar een vorm van respijtzorg geboden kan
worden. Daar waar mantelzorgers overbelast raken of symptoommanagement in de
thuissituatie niet goed tot stand komt kunnen ongeneeslijk zieken voor een tijdelijke
opname in aanmerking komen. Dit alles binnen de voorwaarden die de
zorgverzekeraar stelt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het hospice kan als onderaannemer van Thuiszorgorganisatie Icare verpleeggelden
declareren bij de zorgverzekeraars, op basis van de ZVW of de WLZ.
Het hospice vraagt een eigen bijdrage per dag aan de gasten m.b.t. de voeding,
huisvesting en verzprging van de was.
Het hospice ontvangt jaarlijks van VWS subsidie voor de vrijwillige inzet op grond van
de Regeling palliatief terminale zorg.
Daarnaast is er een afspraak met de Gemeente Ermelo mbt subsidie voor de
huishoudelijke hulp op basis van de WMO.
Verder is het hospice afhankelijk van giften en donaties.

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan het uitbetalen van de vaste
medewerkers; aan scholingen tbv medewerkers en vrijwilligers; aan
verplegings-/verzorgingsartikelen en voedingsmiddelen t.b.v. de gasten; aan exploitatie
en onderhoud van het pand.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het statutaire bestuur bestaat uit vrijwilligers, zij ontvangen geen beloning. Ditzelfde
geldt voor de ca. 100 overige vrijwillige medewerkers.
De directeur en de overige vaste medewerkers worden betaald conform de CAO
ziekenhuizen.

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.

De activiteiten van 2020 zijn terug tevinden in de Jaarrekening en het Jaarverslag

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

701.301

705.817

€

+

€

701.301

+
705.817

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

Eigen vermogen

€

493.434

€

467.293

Voorzieningen

€

636.411

€

638.080

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

332.193

Totaal

€

1.462.038

€
€

313.578

€

1.418.951

€
€

182.373

208.972

€
578.364

€

+
€

760.737

€

1.462.038

504.162

+
€

713.134

€

1.418.951

+
Totaal

31-12-2020

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

776.150

€

727.992

Subsidies

€

294.047

€

260.633

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

+

€
€

1.070.197

+
988.625

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

138.872

Som der overige opbrengsten

€

138.872

+

€

134.819

€

134.819

+

+

€

1.209.069

€

1.123.444

Personeelskosten

€

884.777

€

830.606

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

48.887

€

37.735

Huisvestingslasten

€

101.217

€

97.770

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

148.048

Som der bedrijfslasten

€

1.182.929

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

+
26.140

€

111.618

€

1.077.729

€
€

+

+
45.715
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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.

Open

