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VOORWOORD 
 

 

Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Hospice Amandi.  
 
2020 werd voor ons het jaar van de waarheid. Onze jarenlange voorbereiding wierp zijn vruchten af: 
we konden de deuren van het AmandiHuis openen voor onze eerste gasten.  

Dat de voorbereiding in het coronajaar niet zonder hoofdbrekens is gegaan zal u niet verbazen. 
Verderop zult u lezen wat voor impact dit had op de opleiding van onze vrijwilligers, de inrichting van 
het Huis en de voorbereidingen voor de opening. De bouw van het Huis zelf verliep grotendeels volgens 
schema.  

Ons bestuur droeg de sleutel over aan de coördinatoren en wachtte in spanning af hoe het Huis zou 
gaan ‘draaien’. Op deze plek wil ik alle vrijwilligers en de coördinatoren een enorm compliment geven 
voor de manier waarop ze na de opening de uitdaging zijn aangegaan. We bieden onze gasten de 
liefdevolle zorg, zoals we deze voor ogen hadden en we zijn allemaal trots op onze bijdrage aan de 
zorg in Kaag en Braassem. Corona gooide ook bij ons roet in het eten. We hadden korte tijd een 
opnamestop. Een aantal vrijwilligers raakte besmet, maar zijn weer hersteld. 

De samenwerking met Buurtzorg en de huisartsen, onze belangrijkste samenwerkingspartners, 
verloopt prima. Het is net alsof het Huis er al jaren staat. 

In het financiële deel van het verslag kunt u opmaken dat een succesvolle fondsenwerving, een legaat 
en een subsidie van Zorg en Zekerheid het ons mogelijk maken ons ideaal, een bijna-thuis-huis te zijn 
voor palliatieve zorg én voor tijdelijke zorg, voorlopig te verwezenlijken. Voor de palliatieve zorg 
bestaat er een landelijke subsidie, ter dekking van dat deel van de exploitatielasten. Op niet al te lange 
termijn zullen we op zoek moeten naar een structurele financiering voor de tijdelijke zorg, die 
momenteel niet vergoed wordt binnen de bestaande regelgeving. Een oplossing zal gevonden moeten 
worden in wijziging van de financiering van initiatieven als het onze: al zijn we geen ‘zorginstelling’, we 
leveren een onbetaalbare bijdrage aan de zorg voor kwetsbare ouderen in onze samenleving. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

 

Namens Stichting Hospice Amandi 

Wim Sleeuw, voorzitter 

 

 
Nieuwe Wetering, april 2021 
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ORGANISATIE 
 

Bestuur 

 
In 2020 heeft het bestuur van Stichting Hospice Amandi veertien keer vergaderd.  In het begin van het 
jaar vinden de vergaderingen nog plaats in de keet op de bouwplaats van het AmandiHuis in Nieuwe 
Wetering. Later zijn de vergaderingen vanwege de coronabeperkingen vooral online gehouden.  
 
Per 1 november heeft Rob Hensen het bestuur verlaten. Rob is vanaf 2015 betrokken geweest en heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd in het bestuur. Met name zijn inzet op het gebied van 
fondsenwerving, zijn scherpe blik en bestuurlijke ervaring zullen worden gemist. 
 
Belangrijkste onderwerpen in 2020 zijn de bouw, inrichting en opening van het AmandiHuis, het maken 
van samenwerkingsafspraken met Buurtzorg over de verpleegkundige zorg, de financiering van de 
tijdelijke zorg, het opleiden van de vrijwilligers, het samenstellen van een coördinatorenteam, de 
organisatie van het huishouden en de vrijwilligerszorg. Hierover leest u meer elders in dit jaarverslag. 

 

Coördinatoren  

 
Per 1 juni 2020 is de arbeidsovereenkomst met coördinator 
Lonneke de Vries verlengd en opgehoogd naar achttien uur 
per week. Per 1 juli 2020 is daarnaast Annette Kemerink 
aangenomen als coördinator, eveneens voor achttien uur 
per week.  Zij worden ondersteund door vier vrijwillig 
coördinatoren, die in de avonden en weekenden 
bereikbaar zijn voor vrijwilligers en gasten. 

 

Comité van Aanbeveling 

 
Met de opening van het AmandiHuis is een lang gekoesterde droom in vervulling gegaan. De leden van 
het Comité van Aanbeveling hebben de naamsbekendheid van ons project een belangrijke impuls 
gegeven. Het betekende dat er een breed draagvlak kwam binnen de gemeente en dat de benodigde 
gelden en donateurs konden worden geworven. Het AmandiHuis is nu een nieuwe fase ingegaan. Het 
Comité van Aanbeveling heeft haar taak volbracht en is in november 2020 ontbonden. Het bestuur 
bedankt de leden voor hun bijdrage. 
 
Leden 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 
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Commissies 

 
Fondsenwerving en communicatie 
De commissie fondsenwerving en communicatie 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 2020 zijn zes 
nieuwsbrieven verschenen.  
 

Leden: 

Rob Hensen (voorzitter), Corrie van Dijk, Trudie van der Meer (administratieve ondersteuning),  

Fons van Rijn (nieuwsbrieven, contacten met de media), Wim Sleeuw, Bep Verdel (administratieve 

ondersteuning), Lonneke de Vries 

 
Huisvesting 
De commissie huisvesting heeft als doel nieuwbouw van het AmandiHuis in Nieuwe Wetering voor te 
bereiden en te realiseren. Na de start van de bouw is de werkwijze gewijzigd. Er is besloten om 
aansluitend aan de bestuursvergaderingen bouwvergaderingen te houden met het voltallig bestuur. 
Toezichthouder Klaas Jongens is daarbij aanwezig als contactpersoon namens het bestuur bij de 
bouwteamvergaderingen met de aannemer en de installateur.   
 
Zorg       
De commissie zorg heeft als doel de toekomstige zorg in het AmandiHuis voor te bereiden, met 
specifiek aandachtspunt de inzet van de vrijwilligers. In 2020 heeft de commissie tien keer vergaderd. 
In oktober beschouwt de commissie haar taak als volbracht en is opgeheven.  
 

Leden:  

Jolanda Bogaards, Annette Kemerink, Karin Kuiters, Desiree Roos, Wim Sleeuw, Riet Spaargaren,   

Lonneke de Vries 

 
Styling 
De commissie styling is een tijdelijke commissie en brengt advies uit aan het bestuur over styling, sfeer 
en inrichting van het AmandiHuis. Voor de laatste puntjes op de i bij de aankleding is een tijdelijke 
commissie ‘afstylen’ benoemd.  
 
Leden styling:  
Karin Kuiters, Ben Schildwacht (architect), Riet Spaargaren, Jenny van Velzen, Jolanda Zoet 
Leden afstylen: 
Ellen Faas, Riet Spaargaren, Carla Halenbeek, Lonneke de Vries 
 
ICT 
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. 
 
Leden: 
Leo Bakker, Ed Hölscher, Ed van Oeffel, Wim Sleeuw 
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Overige vrijwilligers 
Wil van Egmond (administratie) 

Tilly van Haestregt (administratie) 

Ron Helsloot (administratie donateurs) 

Sungi Verhaar (fotografie) 

Ingrid Claus (onafhankelijk vertrouwenspersoon) 

 
Afscheid 
Wij bedanken de volgende vrijwilligers die in 2020 zijn gestopt: 
Annelies de Bock (website)  
Paul van Emmerik (ICT)  
Rob Hensen (bestuur) 
Peter Smits (ICT)  
Trudy Weijers (zorg)   
Ans Jansen (zorgvrijwilliger) 
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NIEUWBOUW AMANDIHUIS 
 

Ondanks wat tegenvallers zoals de verlate 
levering van de beplating aan de buitenkant en 
de keuken en de aanvankelijk te hoge 
hellingshoek van de brug, verloopt de bouw vlot. 
Tijdens frequente bouwteamvergaderingen 
wordt continu de vinger aan de pols gehouden. 
Klaas Jongens die namens het bestuur als 
onbezoldigd toezichthouder bij de bouw is 
aangesteld speelt hierbij een belangrijke rol. Hij 
onderhoudt nauwe contacten met bestuur 
enerzijds en anderzijds met de aannemer, 
partijen. Op 2 juli wordt het AmandiHuis 
opgeleverd.  
 
 

 
Na de oplevering gaat een speciaal ingestelde 
stylingscommissie aan het werk met het inrichten 
van huis. Een flinke klus, waarbij het praktische 
gebruik, bouwtechnische mogelijkheden, 
esthetische afwegingen en natuurlijk ook het 
kostenaspect allemaal moeten worden 
meegewogen voordat tot aanschaf van inventaris 
kan worden overgegaan. Het resultaat mag er 
zijn. Het huis is professioneel ingericht maar wel 
met een huiselijke sfeer. 

 
 
Op 27 augustus 2020 gaat een lang gekoesterde wens in 
vervulling: het AmandiHuis wordt officieel geopend. 
Burgemeester Marina van de Velde en oud huisarts Wouterus 
Beekhuis verrichten de openingshandeling: het doorknippen 
van het lint.  
 
 
 

De wens om voor de opening zoveel mogelijk 
betrokkenen en belangstellenden uit te nodigen kon 
vanwege de coronamaatregelen helaas niet worden 
verwezenlijkt. De opening is desalniettemin zeer 
geslaagd verlopen, buiten in de tuin in aanwezigheid van 
alle vrijwilligers en een beperkt aantal genodigden. Voor 
relaties en sponsoren is een speciale inloop dag 
georganiseerd waarbij coronaproof een rondleiding door 
het huis is gegeven. Enkele dagen na de opening is op  
31 augustus 2020 de eerste gast in het AmandiHuis 
ontvangen.  
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GASTEN IN HET AMANDIHUIS 
 
In 2020 ontvingen we in totaal vijftien gasten. Bij aanvang hadden we twee gasten om de vrijwilligers 
te laten wennen aan het werk, het Huis en de samenwerking met Buurtzorg.  Al na een aantal weken 
verliep het huishouden soepeler en raakten vrijwilligers meer vertrouwd met hun taken en stelden 

we het Huis open voor vier gasten. 
 
Vier mensen hebben we na aanmelding niet kunnen plaatsen omdat er op korte termijn geen kamer 
beschikbaar was, omdat men koos voor verblijf elders of vanwege snelle verslechtering van iemands 
gezondheid. 
 
Gasten AmandiHuis sept t/m dec 2020     

Soort zorg M/V Leeftijd Leefsituatie Gemeente Aanvrager Aantal dagen 

Hospice (9) M (3), 
V (6) 

Variërend 
van 64-93 
jaar 

Alleenstaand (4), 
gehuwd (5) 

Alphen a d Rijn (1) 
Kaag en Braasem (7), 
Nieuwkoop (1) 

Familie (3), 
huisarts (2), 
thuiszorg (3), 
ziekenhuis (1) 

Variërend van    
5 tot 46 dagen 

Tijdelijke zorg 
(5) 

M (1), 
V (4) 

Variërend 
van 73-95 
jaar  

Alleenstaand en 
zelfstandig 
wonend (5) 

Kaag en Braassem (5) EHBO (1), 
ziekenhuis (1), 
huisarts (1), 
familie (1), 
thuiszorg (1) 

Variërend van    
7 tot 35 dagen 

Respijtzorg (1) M (1) 97 jaar Mantelzorger 
inwonend (1) 

Kaag en Braassem (1) Familie (1) 9 dagen 

 

Een aantal familieleden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het AmandiHuis te blijven 

slapen. Velen zijn bij hun geliefden blijven eten. Het is fijn en het wordt gewaardeerd deze 
mogelijkheden te kunnen aanbieden. Nagenoeg voor alle gasten hebben we de persoonlijke was 
verzorgd. 
 
We werken vanuit de bedoeling en kijken daarbij ook naar het fysieke, 
psychische, sociaal en spiritueel welbevinden van de gasten. Gedurende het 
verblijf vragen we in een gesprek dan ook de gast/naasten naar de 
tevredenheid van de geboden zorg.  Zo nodig stellen we de zorg bij. Uit het 
nagesprek met familieleden een aantal weken na afronding van het verblijf 
blijkt veelal een enorme tevredenheid over het verblijf en waardering voor de 
inzet van eenieder. Er is een privacyreglement en een klachtenregeling voor 
gasten en naasten. 
 
Helaas kregen we tweemaal te maken met corona. De eerste keer door een 
bezoeker waardoor een gast in quarantaine moest. De tweede keer door een 
gast die vermoedelijk het virus bij zich had toen ze vanuit het ziekenhuis naar 
ons toe kwam. De gast is toen overgeplaatst naar een covid-verpleeghuis en een tiental vrijwilligers is 
in quarantaine gegaan. Een aantal van de vrijwilligers bleek het virus opgelopen te hebben ondanks de 
mondkapjes die zij droegen. Gelukkig is iedereen goed hersteld. Vanwege corona is een 
herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden uitgesteld. 
 
Er is een start gemaakt met het implementeren van facetten uit het Kwaliteitskompas VPTZ, dat 
gebaseerd is op het kwaliteitskader palliatieve zorg.   
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ZORG DOOR VRIJWILLIGERS  
 
Kook- en zorgvrijwilligers 
In de afgelopen jaren hebben zich vele vrijwilligers aangemeld die popelden om aan de slag te gaan.  
Direct aan het begin van het jaar starten de zorgvrijwilligers in vijf groepen met de eerste dag van de 
tweedaagse introductietraining. Helaas strooit corona hierna roet in het eten. De tweede trainingsdag 
wordt uitgesteld en uiteindelijk pas in juni in kleinere groepen hervat. Daarna volgen nog een training 
algemene dagelijkse levensbehoeften (ADL) en het vertrouwd raken met het Huis en dan kan er 
daadwerkelijk gestart worden. Bewust is gekozen om de eerste maanden tweetallen te vormen van 
ervaren en minder ervaren zorgvrijwilligers. Na elke dienst is er een overdracht waarbij informatie 
maar ook ervaringen worden gedeeld, waardoor de vrijwilligers zich steeds beter op hun plek voelen. 
Het blijkt best een klus om het huishouden met ruim zestig zorgvrijwilligers vlot te laten verlopen, 
maar dankzij het enthousiasme van iedereen lukt dat steeds beter. Kook- en zorgvrijwilligers en de 
(BRD) coördinatoren roosteren zichzelf in met een online roostersysteem. Per dag zijn er vier diensten 
van vier uur voor twee vrijwilligers per keer. Reflectiebijeenkomsten en evaluatiegesprekken helpen 
de vrijwilligers te groeien in hun rol. De sfeer in huis is goed, de vrijwilligers hebben het naar hun zin. 
We hebben afscheid genomen van één zorgvrijwilliger vanwege een verhuizing. 
 
Er is een evaluatie gehouden met kook- en zorgvrijwilligers. Op basis daarvan zijn aanpassingen gedaan 
in werkwijze dan wel zijn materialen aangeschaft.  

 
Tuin-/Klusvrijwilligers 
Al ruim voor de opening van 
het huis zijn de tuin-
/klusvrijwilligers druk bezig. Bij 
de aanleg van de tuin helpen 
ze de hovenier en na 
oplevering zorgen zij voor het 
onderhoud. Via een appgroep 
houden zij contact met elkaar.  
 
De bollen die zij in het najaar hebben geplant zullen in het voorjaar van 2021 
voor veel kleur en gezelligheid zorgen.  

 
Overige vrijwilligers 
Ook door de overige vrijwilligers is veel werk verzet, zowel in de voorbereiding als na de start van het 
Huis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: het organiseren van de open dag en de opening, het inregelen 
van alle ICT-apparatuur, het fotograferen van de bouw, het aanpassen van de website, het verzorgen 
van de administratie, het uitzoeken, kopen en installeren van inventaris etc. Fijn om te constateren dat 
we nooit tevergeefs een beroep op onze vrijwilligers hebben gedaan, altijd staat er iemand klaar om 
een klus te klaren. 
 
De bereikbaarheidsdienst (BRD) is van 7-23 uur aanspreekbaar voor de vrijwilligers als er geen 
coördinator in huis is. De huidige communicatiemiddelen dragen bij aan een goede afstemming tussen 
de mensen die de bereikbaarheidsdienst vervullen.  
 
In december is Ingrid Claus aangesteld als onafhankelijk vertrouwenspersoon. 
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PROFESSIONELE ZORG  
 
Medische zorg 
De medische zorg voor de gasten wordt gegeven door de eigen huisarts. Indien een gast van buiten de 
regio komt neemt een huisarts uit de buurt de zorg over van zijn/haar collega. In 2020 gebeurde dat 
twee keer voor hospicegasten. 

 
De verpleegkundige zorg 
De aanscherping van de regels door de Nederlandse Zorg Autoriteit en de daardoor gewijzigde 
financieringsafspraken met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid betekenen voor Allerzorg, dat zij niet 
de verpleegkundige zorg kunnen leveren in het AmandiHuis, zoals zij dat aanvankelijk voor ogen 
hadden. Zij zien zich genoodzaakt terug te trekken. Buurtzorg Kaag en Braassem wordt benaderd en 
de samenwerking wordt snel en daadkrachtig vormgegeven. Drie teams van Buurtzorg gaan de 
persoonlijke verzorging en verpleging van de gasten in het AmandiHuis op zich nemen. De teams 
werken al nauw samen met de huisartsen in de gemeente. Van 23-7 uur is Buurtzorg verantwoordelijk 
voor de nachtzorg. De samenwerking met de teams van Buurtzorg is gegroeid. 
 

 
 
Het kenmerkende van Buurtzorg is dat het kleinschalig is en dat de teams zelfsturend zijn. Voorafgaand 
aan de opening van het AmandiHuis leren de vrijwilligers en de medewerkers van Buurtzorg elkaar al 
beter kennen. Buurtzorg verzorgt de trainingen algemene dagelijkse levensbehoeften en leren de 
vrijwilligers wat er komt kijken bij de dagelijkse verzorging.  
 

 
Complementaire zorg 
Er is ruimte voor complementaire zorg. Gasten kunnen in het 
AmandiHuis fysiotherapie krijgen of religieuze steun en ook de 
kapper of pedicure zijn welkom. 
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COMMUNICATIE  
  
In 2020 brachten we zesmaal een nieuwsbrief uit, waarin de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes te 
lezen waren. 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 opening van het 
AmandiHuis is in diverse publicaties in de media verschenen en heeft veel aandacht gekregen. De 
website is geactualiseerd en bevat veel foto’s en een video. 

 

 

FONDSENWERVING 
 
We hebben wederom geconstateerd dat het AmandiHuis op veel draagkracht in de samenleving mag 
rekenen. Na de start van de bouw hebben we alle fondsen en organisaties, die een bijdrage hadden 
toegezegd, verzocht om de toegezegde bijdrage als voorschot over te maken naar de Stichting Hospice 
Amandi. Hierdoor hebben we pas in een later stadium een beroep hoeven doen op de hypothecaire 
geldlening wat een lagere rentelast opleverde. 
 
Ook tijdens de bouw hebben we mooie giften en donaties mogen ontvangen van particulieren, 
bedrijven en fondsen. We zouden nogal wat personen en instanties te kort doen door hier enkele 
namen te vermelden, terwijl het noemen van alle namen niet mogelijk is. In de diverse nieuwsbrieven 
van 2020 is hier uitgebreid aandacht aan besteed en in de hal het AmandiHuis hangt inmiddels een 
sponsorbord. 
 
Wij willen ook op deze plaats iedereen, individuele particulieren, bedrijven, fondsen en instanties 
enorm bedanken voor alle vormen van bijdragen. 
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FINANCIERING 
 
Financiering tijdelijke zorg  
Onze tijdelijke gasten kunnen vanuit de Zorgverzekeringswet geen vergoeding krijgen voor de zorg die 
onze vrijwilligers leveren en voor de huisvesting die we hen bieden. Alleen voor de palliatief terminale 
gasten is er een landelijke subsidieregeling voor huisvestings-, vrijwilligers- en personeelskosten. 
Amandi heeft de bewuste keuze gemaakt ook voor tijdelijke gasten open te staan; niet alleen omdat 
er een grote behoefte is aan tijdelijke opvang voor kwetsbare mensen, maar ook omdat onze 
vrijwilligers, alleen al door hun aanwezigheid, hen veel extra’s kunnen bieden.  
Zorg en Zekerheid erkent het innovatieve karakter van ons huis en levert daarom vanuit de Stichting 
Zorg en Zekerheid voor de eerste twee jaar een bijdrage voor onze exploitatie. Deze bijdrage komt in 
hoogte overeen met de landelijke subsidieregeling palliatief terminale zorg. Het bestuur van Amandi 
en Zorg en Zekerheid gaan in de komende jaren gezamenlijk op zoek naar een structurele vergoeding 
voor de zorg die het AmandiHuis levert aan de tijdelijke gasten. In dat kader voert het bestuur ook 
overleg met de gemeente over een vergoeding voor respijtzorg, met het ministerie van VWS en de 
NZA over structurele bekostiging en met de universiteit van Leiden (Population Health Management) 
over het aantonen van de (financiële) meerwaarde van het AmandiHuis voor de ‘BV Nederland’ via 
een tweetal wetenschappelijke onderzoeken. 

 

SAMENWERKING 
 
De samenwerking met Amandi Thuis is na de opening van het AmandiHuis weer geïntensiveerd. Beide 
stichtingen zijn gehuisvest in het AmandiHuis. Er is al sprake van een nauwe afstemming tussen de 
coördinatoren, er zijn gezamenlijke projecten op het gebied van ICT, en de dagelijks besturen van beide 
stichtingen hebben regelmatig gezamenlijk overleg. In 2021 wordt een routekaart gemaakt voor 
verdere stappen in de samenwerking.  
 

                            
Amandi Thuis        Transmuralis 

 
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 is het AmandiHuis toegetreden tot Transmuralis, een 
samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, 
revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord. Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale 
samenhang in de zorg. De stichting is lid van VPTZ Nederland.  

  

https://www.zorgenzekerheid.nl/over-ons/samen/stichting-zorg-en-zekerheid.htm
https://www.zorgenzekerheid.nl/over-ons/samen/stichting-zorg-en-zekerheid.htm
https://amandi-thuis.nl/
https://www.transmuralis.nl/palliatieve-zorg
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Jaarrekening 2020 Stichting Hospice Amandi 

Balans Balans 

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Activa 

Materiële vaste activa

Onderhanden werk nieuwbouw 0 370.715

Grond/Gebouw/brug/inventaris 1 285.593 914

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen 0 336

Nog te ontvangen bedragen 2 8.303 0

Liquide Middelen 3 406.716 760.657

Totaal activa 700.612 1.132.622

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 401.708 193.099

Saldo exploitatie -130.402 208.609

271.306 401.708

Voorzieningen 4

Egalisatievoorziening 90.000 0

Voorziening groot onderhoud 2.000 0

Overige voorzieningen 7.237 20.933

Langlopende schulden

Hypothecaire lening 5 290.000 0

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen subsidies 0 708.676

Overige schulden 6 40.069 1.305

Totaal passiva 700.612 1.132.622

Resultatenrekening 2020 2019

Baten

Giften/donaties/legaten/subsidies 7 619.534 230.027

Eigen bijdrage/donaties gasten 8 11.618 0

Vrijval voorzieningen 4 7.433 7.432

Financiële baten (rente) 48 14

638.633 237.473

Lasten

Personeelskosten 9 47.679 22.619

Organisatiekosten 10 23.752

Huisvestingskosten 11 15.036 5.924

Operationele kosten 12 9.613

Rente hypothecaire lening 3.790 0

Dotatie voorzieningen 4 90.000 0

Afschrijvingskosten 1 579.165 321

769.035 28.864

Saldo exploitatie -130.402 208.609
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Toelichting jaarrekening 2020

1 Grond/gebouw/brug/inventaris

De grond, het gebouw, de brug en de inventaris worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus

bijkomende vervaardigingskosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte 

economische levensduur. Op grond wordt niet afgeschreven.

Subsidies op investeringen die zijn ontvangen in 2019 en 2020 zijn direct in mindering gebracht op  

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

De ontvangen subsidies en donaties van voor 2019 zijn in mindering gebracht op de verkrijgings- 

- of vervaardigingsprijs middels een boeking ten laste van de resultatenrekening.

De boekwaarde per 31-12-20 betreft de restwaarde van de grond en gebouw.

2 Nog te ontvangen bedragen

De nog te ontvangen bedragen betreffen nog te ontvangen van fondsen en nog te ontvangen eigen

bijdragen over 2020. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, een voorziening voor 

oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

3 Liquide middelen

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

Betaalrekening 9.915

Spaarrekening 396.561

Kas 240

406.716

4 Voorzieningen 

*De egalisatievoorziening is gevormd ter dekking van de tekorten in de exploitatiebegroting voor de eerste

twee jaar van de exploitatie. De subsidie vanuit het Ministerie van VWS voor de palliatieve zorg wordt pas 

toegekend in het derde jaar na de start met als referentie het gemiddelde aantal gasten in de twee 

voorgaande jaren 

*Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan het gebouw wordt een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van 

het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

*Vanuit vooruitontvangen bijdragen van de Rabobank en NKJB is een voorziening gevormd 

voor toekomstige bestedingen aan het roosterprogramma, een presentatiescherm en de koffiemachine.

De voorzieningen vallen vrij ten gunste van het resultaat op het moment dat de uitgaven aan het betreffende 

doel zijn gedaan.

5 Hypothecaire lening

Door de Parochiële Caritas Instellingen is een hypothecaire lening verstrekt voor een bedrag van € 350.000 

met een resterende looptijd van 30 jaar. De rente over deze lening bedraagt 2%. Het gebouw en de grond 

dienen als zekerheid voor deze lening. De aflossing 2020 betreft de subsidie van Stichting Zorg & Zekerheid. 

Het gedeelte van de hypothecaire lening dat wordt afgelost in het komend boekjaar is opgenomen onder de 

kortlopende schulden. 
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6 Overige schulden

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

Per 31 december 2020 heeft dit betrekking op het nog te betalen vakantiegeld aan het personeel, 

reiskosten, belastingen, overige crediteuren en de aflossing komend boekjaar op de hypothecaire geldlening.

7 Giften/donaties/subsidies/legaten

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

waaronder bedragen ontvangen uit nalatenschappen.

8 Eigen bijdrage/donaties gasten

De eigen bijdrage van de gasten die zorg ontvangen is € 30,- per dag en daarnaast zijn er van gasten en 

families giften ontvangen naar aanleiding van de zorg. 

9 Personeelskosten

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

10 Organisatiekosten

Betreft kantoorkosten, telefoon-, postbus- en portokosten, verzekeringen, bankkosten, website/ICT,

representatie- en kosten scholing.

11 Huisvestingskosten

Betreft energiekosten, onderhoud, OZB/HHR/Waterschap, opstal- en inboedelverzekering en bedrijfsafval.

12 Operationele kosten

Betreft de kosten van het schoonmaakbedrijf, de dagelijkse benodigdheden en de aanschaf van 

verpleegartikelen.
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