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Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop 

ANBI geregistreerd 

De Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop is door de belastingdienst 

geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de 

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop wil nalaten of schenken, is het 

van belang te weten dat uw via de bank betaalde gift/donateursbijdrage dan fiscaal in 

aanmerking komt als aftrekpost voor de inkomstenbelasting binnen de door de fiscus 

gestelde voorwaarden. Dus alles wat u aan ons nalaat of schenkt, komt ook daadwerkelijk 

ten goede aan de hospicewoning in Nieuwkoop en het werk van de vrijwilligers aldaar. 

 
Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website 

te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te 

bevorderen. Voor de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop vindt u deze 

gegevens hieronder. 

 
Naam 

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop 

 
Fiscaal nummer 

8185.48.423 

 
Contactgegevens 

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop 

Fleurstraat 54-56 

2421 JD Nieuwkoop 

Telefoon: 0172-573040 

E-mail: info@dehospicegroep.nl 

 
Bestuurssamenstelling 

Op onze website treft u de huidige samenstelling van het bestuur aan. 

De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar en zijn daarna nog twee keer 

herbenoembaar. 
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Doelstelling 

Doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop: 

• het ondersteunen van de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop,

gevestigd te Nieuwkoop door middel van financiën, huisvesting in Nieuwkoop,

het verstrekken van garanties, acties, publiciteit, fondsenwerving en andere op de

samenleving gerichte acties;

• het beheren en administreren van gelden en andere vermogenswaarden op een

zodanige wijze dat de belangen van de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn

Nieuwkoop op een evenwichtige wijze worden behartigd;

• het verwezenlijken van bovenstaande doelstellingen zonder winstoogmerk;

• het vervullen van de ambassadeursrol ten behoeve van de Stichting Hospicegroep

Alphen aan den Rijn Nieuwkoop;

• de stichting is primair werkzaam in en ten behoeve van de hospice-activiteiten in de

gemeente Nieuwkoop.

Beleidsplan 

De doelstellingen van de stichting worden verwezenlijkt door actieve fondsenwerving. 

Mede daartoe wordt jaarlijks een collecte in de gemeente Nieuwkoop georganiseerd. 

Voorts wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd van de vaste donateurs. Daarnaast zijn 

er incidenteel giften, legaten en erfenissen t.g.v. de stichting. Het vermogen van de 

stichting wordt niet-speculatief beheerd en de rente wordt ingezet ter dekking van de 

kosten, hoofdzakelijk de huisvestingskosten in Nieuwkoop. Daarnaast de ondersteunt 

de stichting voorkomende verbetering, uitbreiding en/of renovatie van de voorzieningen 

in de hospicewoning in Nieuwkoop met haar bezittingen. De stichting heeft de 

hospicewoning aan de Fleurstraat in Nieuwkoop in eigendom en stelt deze beschikbaar 

aan de Hospicegroep Alphen – Nieuwkoop. 

Beloningsbeleid 

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop ontvangen 

uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reis- of overige kosten. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

Hierover kunt u meer lezen in de Toelichting algemene gang van zaken en in 
het Financieel jaarverslag. 
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