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VOORWOORD 
 

 

Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Hospice Amandi.  

Ook dit jaar is in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor ons geworden.  

Allereerst natuurlijk de start van de bouw in oktober, lang verwacht, maar toch gekomen. Inmiddels 
verloopt de bouw voorspoedig en kunnen we inderdaad in 2020 onze eerste gasten verwachten. 
Zonder vrijwilligers geen liefdevolle zorg. In 2019 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de opleiding 
van de zorg- en kookvrijwilligers. In het voorjaar van 2020 is de opleiding van start gegaan. 

De financiering van de zorg voor kleinschalige tijdelijke opvang van kwetsbare ouderen in onze 
samenleving sluit nog niet aan bij de behoefte die er (landelijk) bestaat voor deze vorm van opvang. 
Dit heeft ook Amandi ondervonden. Een hierover gemaakte afspraak, specifiek voor ons project, 
tussen Amandi en thuiszorgorganisatie Allerzorg enerzijds en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid 
anderzijds kon niet worden geëffectueerd. Inmiddels is er voor de eerste jaren een tijdelijke oplossing 
gevonden, in afwachting van landelijke regelgeving op dit voor ons zo essentiële aspect. 

Op persoonlijk vlak hebben wij het overlijden van bestuurslid Johan de Graaf moeten betreuren. Onze 
coördinator Jenny van Velzen kon werk en privé niet langer combineren en heeft haar werkzaamheden 
bij ons moeten stopzetten. Vanaf deze plek wil ik nogmaals mijn waardering en dank uitspreken voor 
hun beider inzet voor Amandi in de afgelopen jaren. 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

 

Namens Stichting Hospice Amandi 

Wim Sleeuw, voorzitter 

 

 

Roelofarendsveen, maart 2020 
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ORGANISATIE 
 

Bestuur 

 

Het bestuur van Stichting Hospice Amandi heeft in 2019 13 keer vergaderd. Vanaf november zijn de 

vergaderingen gehouden in de bouwkeet op de bouwplaats van het AmandiHuis in Nieuwe Wetering. 

Tot november heeft het bestuur gebruik gemaakt van de gastvrije uitnodiging van voetbalvereniging 

MMO in Hoogmade om haar vergaderingen in de bestuurskamer van de voetbalvereniging te houden. 

Deze beide locaties zijn rolstoeltoegankelijk. Daarnaast maken coördinatoren, bestuurs- en 

commissieleden en andere actieve vrijwilligers van het AmandiHuis en Amandi Thuis gebruik van het 

kantoor van Jachthaven De Brasem aan de Plantage in Oude Wetering. Theo en Ada Winnubst stellen 

dit kosteloos ter beschikking totdat in het AmandiHuis eigen kantoorruimte in gebruik kan worden 

genomen. We zijn dankbaar dat we gebruik mogen maken van deze werk- en vergaderruimtes. 

 

Belangrijkste onderwerpen in het afgelopen jaar waren: de aankoop van de grond, de bouw en 

inrichting van het AmandiHuis, de financiering van de bouw en de financiering van de zorg, het 

neerzetten van een vrijwilligersorganisatie en fondsenwerving.  

 

Het jaar begon met groen licht voor de bouw. Op 12 februari 2019 is het officiële besluit om te bouwen 

genomen. Dit was het startschot voor een periode van planning, uitwerking, voorbereiding en 

afstemming met de aannemer en installateur over de bouwwerkzaamheden. Bouwvergaderingen zijn 

in het leven geroepen om in goed overleg de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op 

10 oktober is de bouw officieel van start gegaan. Over het bouwproces elders in dit jaarverslag meer 

informatie.  

 

Met de gemeente Kaag en Braassem zijn besprekingen gevoerd over aankoop van de grond en de 

benodigde vergunningen. Op 2 september is de koopovereenkomst met de gemeente getekend.  

 

 
Ondertekenen koopakte grond Noordveenweg 12 met wethouder Petra van der Wereld  
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Met de Parochiële Caritas Instellingen (PCI) van Hoogmade en Roelofarendsveen, is overleg geweest 

over het verstrekken van een hypothecaire lening voor het AmandiHuis. Op 2 september werden de 

stukken daartoe ondertekend. Daarnaast hebben bovengenoemde PCI-en en de PCI-en van 

Rijpwetering, Oud Ade en Leimuiden gezamenlijk met een gift van 137.000 euro de bouw van het 

AmandiHuis in Nieuwe Wetering mede mogelijk gemaakt.  

 

 

Wim Sleeuw bedankt voorzitter Stefan van der Zwet van de PCI-en  

voor hun royale gift en hypotheekverstrekking 

 

In september wordt het bestuur overvallen door het nieuws dat bestuurslid Johan de Graaf is 

overleden. Johan heeft binnen het bestuur -als oud aannemer- de bouwportefeuille onder zich gehad 

en dat juist hij, na zich zoveel jaren te hebben ingezet, niet de start van de bouwwerkzaamheden mocht 

meemaken, was uitermate wrang en verdrietig. Maar ook als vrolijk en warm mens wordt Johan 

gemist. 

 

In 2019 zijn er wederom hartverwarmende initiatieven ontplooid om geld in te zamelen voor het 

AmandiHuis, waaronder de zeer succesvolle loterij van vier vooraanstaande ondernemers. Voor meer 

informatie zie hoofdstuk fondsenwerving. 

 

 

Coördinator  

 

Per 1 oktober 2019 is Lonneke de Vries in dienst getreden als coördinator voor 12 uur per week. Zij volgt 

daarmee Jenny van Velzen op. Lonneke komt van Amandi Thuis, waar zij ervaring heeft opgedaan als 

vrijwillig coordinator. Tevens is zij al enige tijd actief in de commissie fondsenwerving en communicatie. 

Naast haar functie van coordinator blijft Lonneke haar rol in de commissie vervullen. 
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Comité van Aanbeveling 

 

In het afgelopen verslagjaar namen we helaas afscheid van de heer Beekhuis, omdat hij verhuisde naar 

een ander deel van het land. We verheugen ons met de steun van de volgende leden van het Comité 

van Aanbeveling: 

Mw. M. van der Velde – Menting Burgemeester gemeente Kaag en Braassem 

Hr. J. Glas    Moderator - Federatie St Clara en St Franciscus 

Hr. O.W.D.C. von Hertzberg  Notaris, Oude Wetering 

Mw. E.B. Mandemaker   Dominee Gereformeerde kerk, Woubrugge 

Hr. P. Koek    Artistiek leider De Veenfabriek, Leiden 

 

 

Werkgroepen 

 

Fondsenwerving en communicatie 

Leden: 

Rob Hensen, voorzitter 

Corrie van Dijk 

Fons van Rijn, nieuwsbrieven, contacten met de media 

Wim Sleeuw 

Bep Verdel, administratieve ondersteuning 

Lonneke de Vries 

 

De commissie heeft als doel het verwerven van fondsen en sponsoren voor de bouw van het 

AmandiHuis en het verzorgen van de PR en communicatie. De communicatie-activiteiten bestaan 

onder andere uit het onderhouden van de website en het naar buiten brengen van nieuws, via de 

nieuwsbrief, persberichten en andere media. In 2019 zijn vijf nieuwsbrieven verschenen.  

 

Huisvesting 

Leden:  

Corrie van Dijk 

Rob Hensen 

Klaas Jongens 

Wim Sleeuw 

Paul Wolvers 
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De commissie huisvesting heeft als doel nieuwbouw van het AmandiHuis in Nieuwe Wetering voor te 

bereiden en te realiseren. De commissie heeft daartoe intensief overleg met diverse externe partijen, 

zoals de gemeente, architect, aannemers, installateur, Hoogheemraadschap, hovenier. In 2019 heeft 

de commissie 16 keer vergaderd. 

Zorg      Styling 

Leden:      Leden: 

Trudi Weijers, voorzitter    Ben Schildwacht, architect 

Jolanda Bogaards    Karin Kuiters 

Karin Kuiters     Riet Spaargaren 

Desiree Roos     Jenny van Velzen 

Wim Sleeuw     Jolanda Zoet 

Riet Spaargaren 

Lonneke de Vries 

 

De commissie zorg heeft als doel de toekomstige zorg in het AmandiHuis voor te bereiden, met 

specifiek aandachtspunt de inzet van de vrijwilligers. In 2019 heeft de commissie 13 keer vergaderd.  

De commissie styling is een tijdelijke commissie en brengt advies uit aan het bestuur over styling, sfeer 

en inrichting van het AmandiHuis. 

 

ICT 

Leden: 

Paul van Emmerik  

Ed Holscher 

Wim Sleeuw 

Peter Smits 

 

De commissie ICT is een gezamenlijke commissie waarin ook Amandi Thuis is vertegenwoordigd en 

heeft als doel beide stichtingen te adviseren en ondersteunen op ICT-gebied. 

 

Overige vrijwilligers 

Marian Bakker, administratie 

Annelies de Bock, website 

Ron Helsloot, administratie donateurs 

Fons van Rijn, pers 

Sungi Verhaar, fotografie 
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NIEUWBOUW AMANDIHUIS 
 
Op 12 februari wordt het langverwachte besluit genomen om het AmandiHuis te gaan bouwen. De 

offertes van bouw- en aannemingsbedrijf Meerburg BV en Vink Installatie Groep worden ondertekend. 

Er worden 8 voorbereidingsvergaderingen gehouden waarin een planning wordt gemaakt, in kaart 

wordt gebracht welke vakmensen en materialen moeten worden ingezet, en de benodigde 

vergunningen worden aangevraagd. 

 

 

Op de foto van links naar rechts Cees Meerburg van bouw- en aannemingsbedrijf Meerburg, 
 Wim Sleeuw van het AmandiHuis en Peter Bakker van installatiebedrijf Vink. 

 

Klaas Jongens is bereid gevonden om als toezichthouder namens AmandiHuis op te treden. Hij heeft 

de belangrijke taak om de communicatie en afstemming tussen alle partijen te stroomlijnen en te 

bewaken dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemaakte afspraken. Hij onderhoudt 

de contacten met onder andere aannemer Meerburg, installateur Vink, Uit den Boogaard Hoveniers 

en Haasnoot bruggen. 

 

Na het asbestvrij maken en slopen van de oude basisschool kan na de zomer daadwerkelijk worden 

gestart met de bouw van het AmandiHuis. Op 10 oktober wordt de start van de bouw gevierd met veel 

vrijwilligers en betrokkenen. Wethouder Floris Schoonderwoerd haalt symbolisch een muurtje neer en 

de Amandi-vlag wordt gehesen. In de bijeenkomst na afloop schetst Wim Sleeuw in een toespraak de 

lange weg naar dit mooie moment van de start van de bouw en spreekt zijn dank uit aan allen die 

daaraan hebben bijgedragen. De datum 10 oktober benoemt hij tot ‘Amandi-dag’. 
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Wethouder Floris Schoonderwoerd verricht de starthandeling van de bouw 

 

Tevens wordt nagedacht over de inrichting van het gebouw. Er wordt een commissie styling in het 

leven geroepen. Deze commissie heeft als opdracht om het bestuur een voorstel te doen voor de 

inrichting. Hierbij worden alle invalshoeken meegenomen, zoals de bedoeling van de architect, 

uitstraling en sfeer, praktische toepasbaarheid, verpleegkundige wensen, kosten en kwaliteit.  

Klaas Jongens fungeert als verbindingspersoon tussen de commissie styling en ‘de bouw’ (aannemer, 

installateur, hovenier). 

 

Voor een goede toegankelijkheid van het AmandiHuis is aanleg van een nieuwe brug noodzakelijk. In 

2019 is opdracht gegeven aan Haasnoot en is overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap en 

gemeente over de benodigde vergunningen. 

 

Met hovenier Uit den Boogaard zijn gesprekken 

gevoerd over verdere uitwerking van het 

tuinontwerp en de bestrating. De kosten van de 

aanleg van de tuin worden gefinancierd door 

een donatie van de Stichting Nico Straathof.  

 

Met Stichting Groen Licht is afgesproken om de 

huidige bomen zoveel mogelijk te laten staan. 

Alleen zieke bomen worden verwijderd. 

 

 

 

Tuinontwerp door Lucas van Bakel 
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ZORG VOOR DE TOEKOMSTIGE GASTEN 
 
In 2017 is gekozen voor Allerzorg als partner voor het leveren van innovatieve en hoogwaardige 

verpleegkundige zorg ‘zoals we die aan onze naasten zouden geven’. Allerzorg voorziet in een team 

voor de verpleegkundige zorg, waaronder een verpleegkundig coördinator en een specialist 

ouderengeneeskundige. Amandi voorziet in de inzet van 2 speciaal opgeleide vrijwilligers van ’s 

ochtends 7 uur tot ’s avonds 23 uur. Nadere afspraken over hoe de samenwerking tussen de 

vrijwilligers en verpleegkundigen van Allerzorg moet worden vormgegeven zijn nader uitgewerkt. 

 

 
 

Met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is in 2018 een financiering afgesproken op basis van 

wijkverpleging met een vaste bijdrage voor Amandi ter dekking van de exploitatie. Medio 2019 blijken 

de afspraken te moeten worden aangepast. De oorzaak ligt in de aanscherping van de regels door de 

Nederlandse Zorg Autoriteit, waardoor alleen kosten die rechtstreeks aan patiënten zijn toe te rekenen 

worden vergoed. Veelvuldig overleg vindt plaats om een oplossing te vinden. Voor het AmandiHuis 

wordt een oplossing gevonden voor de komende jaren. Voor Allerzorg, die de verpleegkundige zorg 

gaat leveren in het AmandiHuis, betekenen de nieuwe afspraken dat zij de dienstverlening in het 

AmandiHuis anders moeten invullen dan zij aanvankelijk voor ogen hadden. Zij onderzoeken op welke 

wijze zij de beoogde kwaliteit van de zorgverlening het best kunnen waarborgen.  
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VRIJWILLIGERS 
 

In de afgelopen jaren hebben zich vele vrijwilligers aangemeld. Een groot deel hiervan betreft 

zorgvrijwilligers, maar er zijn ook vrijwilligers die graag willen koken, boodschappen doen, klussen, 

tuinieren of als gastvrouw willen optreden. Ook voor deze vrijwilligers gaat het nu echt gebeuren. Na 

een aantal collectieve informatiebijeenkomsten is in oktober gestart met het houden van individuele 

kennismakingsgesprekken. In deze gesprekken worden wederzijdse wensen en verwachtingen 

afgestemd en wordt bepaald of de beoogde vrijwilligersfunctie passend is. Op 12 december was er een 

gezamenlijke bijeenkomst met de vrijwilligers waarin we hen informeerden over de stand van zaken 

en ze kennis konden maken met elkaar. 

In 2020 komt een vervolg met een 2-daagse introductietraining, ADL-training, diverse workshops en 

bijeenkomsten om goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan. 

 

Ook op organisatorisch gebied zijn de voorbereidingen in volle gang. Een 13-tal projecten moet ertoe 

leiden dat er straks een goed werkende vrijwilligersorganisatie staat. Er is vrijwilligersbeleid opgesteld, 

procedures, werkwijzen, handleidingen zijn geschreven. Nagedacht is over welke systemen (telefoon, 

zusteroproep, rooster) gebruikt gaan worden. En de gewenste omvang, verdeling en werkwijze van 

het team coördinatoren wordt in kaart gebracht. Wet- en regelgeving moet worden toegepast en 

vertaald naar de situatie in het AmandiHuis. En uiteraard moet de invulling van de verpleegkundige 

zorg en de samenwerking en afstemming met de vrijwilligers goed geregeld zijn. 

 

 
Maquette van het AmandiHuis  
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COMMUNICATIE  
  
In 2019 brachten we vijfmaal een nieuwsbrief uit, waarin de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes te 

lezen. Inmiddels zijn meer dan 900 mensen geabonneerd op de nieuwsbrief. De nieuwsbrieven (en 

jaarverslagen) zijn terug te vinden op de website www.amandihuis.nl. De bekendheid van Amandi is 

in 2019 versterkt door diverse publicaties in de media en de officiële start van de bouw op 10 oktober. 

Eerder dat jaar werd een maquette van het huis, gemaakt door Sjef Wesselman van het Klussenteam, 

in gebruik genomen. 

 

FONDSENWERVING 
 

Ook in 2019 zijn er diverse activiteiten ontplooid om de plannen voor het Amandi-huis onder de 

aandacht te brengen. Daarbij konden we steevast rekenen op de medewerking van velen. Eind 2019 

zijn er 442 donateurs. Het streven is om met 600 periodieke donateurs te zorgen voor een stabiele 

bijdrage in de jaarlijkse exploitatiekosten. 

In 2019 hebben ook veel eenmalige donateurs een bijdrage geleverd. Dat gebeurt door het overmaken 

van een bedrag, maar ook door legaten en het schenken van geld dat is ontvangen bij verjaardagen, 

huwelijksvieringen of begrafenissen. Onze dank gaat uit naar allen die Amandi op deze wijze een warm 

hart toedragen. Veel initiatieven zijn ontplooid, waarbij diverse vrijwilligers en sponsoren (in natura) 

een bijdrage hebben geleverd.  

We noemen onder andere:  

• Verkoop Amandi Nerine-bloembollen door Agro Fleur Select in samenwerking met lokale 

verkooppunten. 

• Koppelbed van de Roparun. 

• Loterij door vier ondernemers in de gemeente Kaag en Braassem. Loten zijn verkocht door 

vrijwilligers; de opbrengst was € 52.519,55. 

• Verkoop van Amandi-koeken door Bakker Van Maanen, mei/juni. 

• Sparen bij de Kaaswereld. 

• Fietstocht Lionsclub 23 juni 2019. 

• Rabo Clubsupport waarbij leden hun stem konden uitbrengen op ons plan voor een online-

roostersysteem voor het inplannen van vrijwilligers.  
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     Nerine Amandi    Uitreiking cheque Amandi loterij 

 

 

In 2019 zijn opnieuw fondsen met succes aangeschreven met het verzoek een (extra) financiële 

bijdrage te leveren aan de bouw en inrichting van het AmandiHuis, we noemen het Oranje Fonds,  

Dr. C. J. Vaillant Fonds, Fonds Alphen en omstreken en de Stichting Elize Mathilde Fonds.  

Er zijn toezeggingen gedaan voor de nieuwbouw, de inrichting maar ook voor de opleidingskosten van 

de vrijwilligers. Ook is in 2019 een mooi bedrag bijeengebracht door bedrijven, organisaties en 

instanties. Deze prachtige toezeggingen en donaties maakten de realisatie van het AmandiHuis 

mogelijk. Het bestuur is dankbaar voor deze stevige steun in de rug. 

 

De volgende bedrijven deden in 2019 een (toezegging voor een) donatie op basis van ons sponsorplan. 

 

Hoofdsponsor 

 
 

 

Topsponsor 

               
 

 

Sponsor 

 

  

https://www.vinkinstallatiegroep.nl/
https://www.heembouw.nl/
http://www.meerburg.nl/
https://www.ploegkozijnen.nl/
http://www.agrofleurselect.nl/
https://www.holex.com/nl/
https://www.jachthavendebrasem.nl/
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Zakelijke giften en/of giften in natura 

Hans van der Poel BV      Studio Mica 

Kindkracht bv      Loodgietersbedrijf Vesseur 

Wijsman Benzine B.V.     Transportbedrijf Van Benten & Zn 

Hijdra       VDE Plant 

L.J. Noordam Terrasplantenkwekerij   Firma Bosdijk 

Verbij Hoogmade BV     Van der Geest Bouw en Hout 

Flynth       De Rijk B.V. 

Verwelius Bouwmaatschappij 

 

 
SAMENWERKING 
 
De stroomversnelling waarin het AmandiHuis is gekomen en de daarmee gepaard gaande sterke 

interne focus hebben ertoe geleid dat er minder aandacht is geweest voor de samenwerking met 

Amandi Thuis. De warme band tussen beide organisaties blijft desalniettemin bestaan. Er is een goede 

afstemming tussen de coördinatoren, er zijn gezamenlijke projecten het gebied van ICT, en een 

bestuursdelegatie van Amandi Thuis neemt deel in de commissies Zorg en Styling. In de nieuwbouw 

zal straks ook Amandi Thuis haar thuis vinden met een ruimte voor haar vrijwilligers, coördinatoren en 

archief.  

  

 

Ook met omliggende hospices is er contact en samenwerking. De coördinator neemt deel aan het 

regionaal overleg tussen Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop, Amandi Thuis en de VPTZ Aurelia, Boskoop 

en de werkgroep zelfstandige hospices in Zuid-Holland. De samenwerking bestaat uit het uitwisselen 

van informatie en kennisoverdracht. In 2020 zal aansluiting zal worden gezocht bij Transmuralis. 

Transmuralis is het samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, 

ziekenhuizen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord. Transmuralis bevordert de kwaliteit en 

regionale samenhang in de zorg. 
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Jaarrekening 2019 

Stichting Hospice Amandi 
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 JAARREKENING 2019 
 

    

  Balans  Balans  

  31-12-19  31-12-18 

  €  € 

Activa      

     

Nieuwbouw/onderhanden werk 1 370.715  58.299 

Inventaris 2 914  1.235 

     

Vooruitbetaalde bedragen 3 336  0 

     

Liquide Middelen 4 760.657  149.620 

     

Totaal activa  1.132.622  209.154 

     

     

Passiva     

     

Eigen vermogen  193.099  120.044 

Saldo exploitatie  208.609  73.055 

  401.708  193.099 

     

Voorziening voorlichting/scholing 5 20.933  14.865 

Vooruit ontvangen van fondsen/organisaties 6 708.676  0 

     

Schulden op korte termijn 7 1.305  1.190 

     

Totaal passiva  1.132.622  209.154 

     

     

Resultatenrekening  2019  2018 

     

Giften/donaties/acties/subsidies/legaten 8 230.027  94.209 

Rente  14  56 

Vrijval voorziening voorlichting 5 7.432  7.432 

  237.473  101.697 

     

Personeelskosten 9 22.619  20.610 

Beheerskosten 10 5.924  7.765 

Afschrijvingskosten 2 321  267 

     

Saldo exploitatie  208.609  73.055 
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Toelichting jaarrekening 2019 

  

1 Nieuwbouw/onderhanden werk  

 Nieuwbouw en onderhanden werk betreft geactiveerde kosten met betrekking tot de nieuwbouw  

 van het Amandi-huis. Deze kosten zijn gemaakt in de periode 2016 tot en met 2019 en bestaan uit  

 advieskosten en kosten van de architect, constructeur, aannemer en installateur. Afschrijving op    

 de kosten zal plaatsvinden vanaf het moment van ingebruikname van het pand. 

  

2 Inventaris 

 Onder de inventaris is begrepen de aanschaf van computerapparatuur. Waardering vindt plaats  

 tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen tot en met 31 december 2019. 

  

3 Vooruitbetaalde bedragen 

 De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op een factuur voor de verzekeringspremie 2020. 

  

4 Liquide middelen 

 Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale  

 waarde. 

 Betaalrekening                                     €     44.095 

 Spaarrekening                                      €   716.514 

 Kleine kas kantoor                               €             48 

                                                                 €   760.657 

  

5 Voorziening voorlichting/scholing 

 Vanuit vooruit ontvangen bijdragen van Stichting STAG, fonds RCOAK en de Rabobank is een  

 voorziening gevormd voor toekomstige bestedingen aan voorlichting, opleidingen en de aanschaf  

 van een roosterprogramma. De voorziening valt vrij ten gunste van het resultaat op het moment  

 dat de uitgaven aan het betreffende doel zijn gedaan. 

  

6 Vooruit ontvangen van fondsen en organisaties 

 Alle fondsen en organisaties die een bijdrage voor de (nieuw)bouw hebben toegezegd, zijn verzocht  

 om de toegezegde bijdrage als voorschot over te maken naar de Stichting Hospice Amandi. 

 Deze bedragen zijn op de balans verantwoord als vooruit ontvangen bedragen van fondsen en 

organisaties. 

 De verkregen middelen zullen worden ingezet voor de realisatie van de (nieuw)bouw, alvorens een 

 beroep te moeten doen op de hypothecaire geldlening.   

  

7 Schulden op korte termijn 

 De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan een jaar. 

 Per 31 december 2019 heeft dit betrekking op nog te betalen vakantiegeld aan het personeel,  

 nog te betalen reiskosten en belastingen. 
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8 Giften/donaties/acties/subsidies/legaten 

 Dit betreft ontvangen bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen en andere organisaties, 

 waaronder bedragen ontvangen uit nalatenschappen en gelden vanuit inzamelingsacties. 

  

9 Personeelskosten 

 Betreft betaalde salariskosten, het werkgeversdeel van de sociale lasten en overige personeelskosten.  

  

10 Beheerskosten 

 Onder de beheerskosten worden de overige kosten verantwoord. Hieronder vallen kantoorkosten, 

 telefoonkosten, postbus en porti-kosten, vergaderkosten, advieskosten, verzekeringen, 

 website, representatie en promotiekosten. 

  

 


