
Adres: Fleurstraat 54-56 
2421 JD Nieuwkoop 

Tel : 0172-573040  
E-mail: info@dehospicegroep.nl

Website: www.dehospicegroep.nl  
IBAN: NL83 RABO 0127759298

Onze stichting is ingeschreven in de KvK onder nummer 28118003 en is een erkende ANBI-instelling. 

Uitgaven - lasten 2019 2018

Huisvestigingskosten woning 
Fleurstraat 19.373 34.293

Bijdrage Hospicegroep Alphen-
Nieuwkoop 750 775

Operationale kosten 2.539 1.334

Toevoeging bestemmingsreserves 11.500 20.000

Resultaat 496 2.109

Totaal 34.658 58.511

Activa 2019 2018

Woning Fleurstraat 54 - 56 30.000 30.000

Liquide middelen
Bank-depositorekening 152.630 140.634

Totaal 182.630 170.634

Inkomsten - baten 2019 2018

Donaties 13.558 15.553

Collecte 14.208 14.945

Legaten 5.000

Rente 1.892 13

Afboeking reserve onderhoud 28.000

Totaal 34.658 58.511

Passiva 2019 2018

Algemene reserve
ultimo vorig boekjaar
resultaat boekjaar

11.130
010.634
 000496

10.634
008.525
002.109

Groot onderhoud
Instandhouding hospicegroep

050.000
121.500

045.000
115.000

Totaal 182.630 170.634

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop
  Resultaten rekening 2019 maart 2020

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop
  Balans per 31 december



Toelichting resultaten overzicht 2019. 

Inkomsten 
Zowel de donatieontvangsten (jaarlijks en incidenteel) als de collecte-opbrengsten 
waren vergelijkbaar met die van het vorige jaar (in 2018 werden enkele relatief grote 
incidentele donaties ontvangen). 
In het verslagjaar werd (normaal gesproken incidenteel) een legaatbedrag ontvangen. 
De renteontvangst was (eenmalig) hoog, door de rente voor een tijdelijk verstrekte 
overbruggingslening aan een zusterstichting.   

Uitgaven 
De basis-huisvestingskosten (onroerend goedbelasting, verzekering en onderhoud) 
waren lager dan in 2018  (in 2018 was in deze post een fors bedrag opgenomen i.v.m. 
de kosten van een renovatie van een deel van de woning). 
In het verslagjaar is in deze kosten een bedrag opgenomen voor vervanging van 
inventaris op de benedenverdieping. De bijdrage aan de Hospicegroep vormt een 
bijdrage in de dagelijkse huishoudelijke kosten. 

In de operationele kosten zijn de kosten opgenomen voor de organisatie van de collecte 
en infde ormatie aan donateurs.  
Mede door de incidentele ontvangst waren toevoegingen mogelijk aan de 
bestemmingsreserves 
(€ 5.000 voor groot onderhoud en € 6.500 voor instandhouding hospicegroep).   

Balans 
De boekwaarde van de woning bleef ongewijzigd.   
Het resultaat van € 496 is toegevoegd aan de algemene reserve.  
De bestemmingsreserves houden verband met periodiek te verrichten groot onderhoud 
aan de woning en de instandhouding van de hospicegroep indien de reguliere inkomsten 
van die stichting onverhoeds sterk lager worden.    
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