
 

 

 
 

Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn 
Nieuwkoop ANBI geregistreerd 

 
De Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop is door de belastingdienst 
geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de 
Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop wil nalaten of schenken, is 
het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over 
schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk 
ten goede aan het werk en de vrijwilligers van onze stichting. 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 Hospicegroep Alphen aan den Rijn  Nieuwkoop vindt u deze 
gegevens hieronder: 
 
 
Naam: 
Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn  Nieuwkoop 
 
Fiscaal nummer: 
816860476 
 
Contactgegevens: 
Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn  Nieuwkoop 
Lupinesingel 9 
2403 CM Alphen aan den Rijn 
Tel.: 0172-573040 
info@dehospicegroep.nl 
 
Bestuurssamenstelling: 
Op onze website treft u de huidige samenstelling van het bestuur. 
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Beleidsplan: 
De Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop werkt met een 
meerjarenbeleidsplan dat periodiek wordt geactualiseerd. Het meerjarenbeleidsplan 
2021-2025 is onderdeel van de beleidscyclus, net als het jaarlijkse activiteitenplan 
met de begrote inkomsten en uitgaven. De woorden ‘Verdiepen’ en ‘Verbinden’ 
kenmerken de gestelde doelen voor de Hospicegroep.  
 
Verdieping wordt binnen de organisatie gecreëerd door continue 
herziening/vastlegging van de beleidsafspraken ten aanzien van 
werkprocessen/procedures. Tevens wordt actief onderzocht hoe eventuele nieuwe 
diensten kunnen worden aangeboden aan de gasten in de laatste levensfase en hoe 
nieuwe financieringsbronnen kunnen worden aangeboord.  
 
Verbinding laat de Hospicegroep tot uiting komen door de positie van vrijwilligers 
binnen de organisatie te verstevigen door omschrijving en uitvoering van een helder 
vrijwilligersbeleid. Verbinding met en behoud van de eigen vrijwilligers is de 
belangrijkste factor voor de ontwikkeling en continuïteit van de Hospicegroep. 
Daarnaast is het van groot belang om de verbinding met de omgeving actief te 
onderhouden, zowel richting de bestaande samenwerkingspartners maar ook om 
nieuwe samenwerkingspartners te zoeken. Tevens krijgt door vormgeving en 
uitvoering van een gedegen PR- en communicatie-strategie de naamsbekendheid en 
het draagvlak ruime aandacht zodat de doelgroep optimaal kan worden bereikt.  
 
Naast de lokale beleidsrichting sluit de Hospicegroep zich aan bij de adviezen en 
handvaten die op landelijk niveau door de VPTZ worden aangereikt.  
 
Beloningsbeleid: 
Enkele medewerkers zijn in loondienst bij de Stichting Hospicegroep Alphen aan den 
Rijn  Nieuwkoop en ontvangen salaris volgens de ‘CAO voor de Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg’. 
 
Bestuursleden van de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn  Nieuwkoop 
werken onbezoldigd en ontvangen incidenteel een vergoeding van gemaakt reis- of 
overige onkosten. Alle vrijwilligers werken pro deo en kunnen buiten de eigen 
woonplaats gemaakte reiskosten declareren. 
 
Doelstelling: 
 
Missie 
De Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn  Nieuwkoop wil op lokaal en regionaal 
niveau vanuit een onafhankelijke positie, gestalte geven aan het kenmerkende   



 

 

 
gedachtegoed van de hospicezorg. De hospicezorg wil daarbij aanvullend zijn op de 
reeds aanwezige professionele zorg en ondersteunend aan de mantelzorg. 
 
Visie 
De Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn  Nieuwkoop wil vanuit een 
professionele organisatie, vrijwilligers inzetten in een huiselijke omgeving teneinde 
mensen die in hun laatste levensfase verkeren en hun naasten te ondersteunen en 
ontlasten. De zorg die door vrijwilligers wordt aangeboden vanuit een holistische 
mensvisie is aanvullend op de professionele zorg en afgestemd op de vragen en 
behoeften van de cliënt en mantelzorgers. 
 
De omschreven missie van de landelijke organisatie de VPTZ is als accent toegevoegd 
aan de eigen missie van de Hospicegroep, nl:  
“Aan eenieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers 
daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning”. 
 
Algemene beleidsuitgangspunten Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn  
Nieuwkoop 
1. de zorg wordt verleend door vrijwilligers 
2. de vrijwilligers vormen het kapitaal van de organisatie 
3. de zorg is aanvullend op professionele zorg en ondersteunend aan de mantelzorg 
4. de vraag/ behoefte van mensen in de laatste levensfase staat centraal 
5. de zorg wordt verleend in een huiselijke omgeving (thuissituatie of de 

hospicewoning) 
6. de zorg wordt verleend aan iedereen, ongeacht etniciteit, leeftijd, 

geloof/levensvisie of financiële situatie 
7. de zorg wordt verleend vanuit een holistische mensvisie: er is aandacht voor alle 

8 aspecten van de mens en haar omgeving 
8. de zorg wordt verleend aan inwoners of hun verwanten in de gemeente Alphen 

aan de Rijn en de gemeente Nieuwkoop 
9. de organisatievorm en -structuur staat ten dienste van de uitvoering van de zorg 

door de vrijwilligers. Dit betekent dat de organisatie randvoorwaarden en 
middelen schept waarin de vrijwilligers optimaal kunnen functioneren en 
kwaliteit van zorg wordt bewaakt en getoetst. (Efficiënte bedrijfsvoering gerichte 
pr, gezond financieel beleid en een adequaat vrijwilligersbeleid) 

 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
Het jaarverslag is te downloaden vanaf de website van de Stichting Hospicegroep 
Alphen aan den Rijn  Nieuwkoop, www.dehospicegroep.nl 
 

 

http://www.dehospicegroep.nl/

