
 
 
 
 
 
 

Toelichting bij de jaarcijfers van de Stichting 

vrienden van de hospicegroep Nieuwkoop 
 
Het jaar 2020 is ook voor de vriendenstichting van de hospicegroep Nieuwkoop een roerig jaar 
geweest. Door de pandemie veroorzaakt door het Corona virus is door het bestuur van de 
vriendenstichting besloten de jaarlijkse collecte in de gemeente die normaal een recette heeft 
van 13 tot 15 duizend euro dit jaar niet te laten doorgaan. Veel van de collectanten zijn 
vrijwilligers op leeftijd die al vaak over langere tijd voor ons collecteren niet in een voor hen 
gevaarlijke setting brengen. 

Door de verbouwing in 2018 en de aanschaf van nieuw meubilair voor het Bijna Thuis Huis 
(Elizabeth Kübler Ross Huis) in 2019 waren er geen voorzienbare grote bedragen nodig voor 
de bedrijfsvoering en het instandhouden van de woning waardoor er geen financieel risico 
werd gelopen met het laten vervallen van de jaarlijkse inkomsten. 

Door spontane giften vanuit het donateursbestand en families van gasten die aan onze zorg 
waren toevertrouwd zijn de exploitatiekosten voor het hele jaar 2020 nagenoeg afgedekt. Een 
bijzonder vriendelijke en door ons zeer gewaardeerde geste was dat onze vorige 
burgemeester het hospice als doel van giften voor zijn afscheid had aangewezen wat een 
bedrag opbracht van bijna 3000 euro uit de Nieuwkoopse bevolking en daarbuiten opleverde. 

De enige onverwachte uitgave over 2020 was de reparatie van de tuinschutting die door een 
voorjaarsstorm was omgewaaid en voor een deel vervangen moest worden. De daarvoor 
benodigde 605 euro is onder de post huisvestingskosten verantwoord. Verdere posten onder 
deze noemer zijn de OZB belasting van het BTH en de Waterschapsbijdrage. 
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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. 
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