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Bestuursverslag 2021 
 

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop 
 

Vestigingsadres: Fleurstraat 54-56, 2421JD te Nieuwkoop 
Telefoon: 0172- 573040 E-mail: administratie@dehospicegroep.nl 

Algemeen 

De stichting heeft als statutaire doelstelling m.n.: 
 

• het ondersteunen van de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn-Nieuwkoop 
door middel van financiën, huisvesting, het verstrekken van garanties, acties, 
publiciteit, fondsenwerving en andere op de lokale 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 ambassadeursfunctie voor de Hospicegroep 

en in het kader daarvan als belangrijk aandachtspunt specifiek ook: 

• de aanschaf, het beheer en onderhoud van de Hospicewoning in Nieuwkoop 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur per 31 december 2021 als volgt samengesteld: 
Richard Bijl, voorzitter  
Anneke Zantboer - Geluk, secretaris 

Harrie Knoop (tot en met november) en Arjan Tersteeg (vanaf december), penningmeester 

Heini Withagen, lid 

Pien Schrama, lid 

 
Verslag activiteiten 

Het jaar 2021 is niet alleen een roerig jaar geweest als gevolg van Corona maar staat ook bescheiden in 
het teken van het 35-jarig jubileum van het Hospice in Nieuwkoop.  
 
Met het jublieum komen er ook zaken aan het licht die eens in de zoveel tijd onderhoud behoeven. Zo is 
besloten de CV ketel te gaan vervangen en ook de electrische installatie heeft aandacht nodig. Tevens is 
het besluit genomen om te onderzoeken hoe de Hospice woning verder verduurzaamd kan worden. 
 
Over 2021 hebben we 32 hulpaanvragen kunnen honoreren waarvan 18 in de Hospicewoning en 14 in de 
thuissituatie. 
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Donateurs 

Het totale donateurs bestand blijft al jaren vrij stabiel. Echter mede door corona heeft 

in 2021 (net als in 2020) geen collecte plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn de 

bestaande donateurs niet benaderd voor een bijdrage hetgeen de hoogte van de 

donaties fors negatief beïnvloed heeft. Besloten is om een digitaliseringsslag te maken 

in het bestand teneinde minder afhankelijk te zijn van de collecte en corona. 

 
Het totale aantal donateurs bedroeg aan het einde van het verslagjaar ruim 400. 
 
De Stichting heeft een ANBI-status. 

Toekomstige activiteiten 
Het bestuur richt zich ook in de komende jaren m.n. op een goed beheer en onderhoud van de 
woning, zodat de Hospicegroep hiervan een optimaal gebruik kan maken voor haar gasten. 
Daarvoor lopen diverse afspraken met verschillende (onderhouds-)partijen. 

 

  

http://www.dehospicegroep.nl/
mailto:info@dehospicegroep.nl


Website: www.dehospicegroep.nl IBAN: 

NL83 RABO 0127759298 

Adres: Fleurstraat 54-56 

2421 JD Nieuwkoop 

Tel : 0172-573040 

E-mail: info@dehospicegroep.nl 

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

 

 

 

Jaarcijfers / exploitatie 
Balans per 31-12-2021  31-12-2020 

    
Activa    
    
Woning Fleurstraat 54-56                  30.000                    30.000  
    
Overige vorderingen                           -                               -    
    
Liquide middelen                151.691                  152.150  
    

                181.691                  182.150  
    
Passiva    
    
Stichtingsvermogen                    6.691                    10.650  
    
Bestemmingsreserve instandhouding                121.500                  121.500  
    
Bestemmingsreserve groot onderhoud                  53.500                    50.000  
    

                181.691                  182.150  

                           -                               -    
    

Exploitatierekening    

 2021  2020 
    

Baten    
    
Donaties                    3.183                      2.627  
Collecten                           -                               -    
Legaten                    7.631                          285  
Overige giften                           -                        2.330  
    
Rente                            4                              2  
    

                  10.818                      5.243  
    
Lasten    
    
Huisvestingskosten                    3.972                      4.412  
    
Mutatie reserve groot onderhoud                    3.500                             -    
    
Bijdrage Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop                    6.000                      1.000  
    
Operationele kosten                    1.305                          312  
    

                           -                               -    
    

                  14.777                      5.724  
    
Exploitatieresultaat                   -3.959                        -480  
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Toelichting 2021 

Inkomsten 
Het bedrag aan jaarlijkse donaties van particulieren was iets hoger dan in het vorige jaar, echter 
veel lager dan voorgaande jaren. 
Dit komt doordat er in 2021 en 2020 geen collectes zijn gedaan door Corona. 
Wel mochten we in 2021 een legaat ontvangen.  

 

Uitgaven 
De uitgaven betroffen in 2021 voornamelijk de vaste huisvestingslasten (met name 
onroerend goed belasting en verzekeringen).  
In 2021 was voor de woning nauwelijks sprake van grote onderhoudskosten. 
De bijdrage aan de Stichting Hospicegroep Nieuwkoop Alphen betreft een aandeel in de 
overige huisvestingskosten van deze stichting. 
Ten laste van de exploitatie werd een bedrag van € 3.500 genoteerd als dotatie aan de 
voorziening voor groot onderhoud. 

 
 

Balans 
 

De boekwaarde van de woning bedroeg ultimo 2021 € 30.000.  

 
De bestemmingsreserve instandhouding betreft een reserve voor de ondersteuning van de 
continuïteit van Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 28109922. 
 

De bestemmingsreserve voor groot onderhoud van de hospicewoning is gestegen tot € 53.500.  
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