
ANBI informatie 

Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst 

geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting   wil nalaten 

of schenken, is het 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 

Hospice De Regenboog.  

Omdat Hospice De Regenboog de ANBI-status heeft, profiteert u van een aantrekkelijk 

belastingoordeel over uw gift of schenking. U kunt deze – binnen de daarvoor geldende regels – 

aftrekken van uw belastbaar inkomen. 

ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren met als doel het vertrouwen 

van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Hospice De Regenboog vindt u deze 

gegevens hieronder. 

Algemene informatie 

Naam 

Stichting Protestants-Christelijk Hospice De Regenboog Nunspeet 

Fiscaalnummer  

818195575 

Bankrekeningnummer  

 IBAN NL93 RABO 03847 676 99 

 

Contactgegevens 

Hospice De Regenboog  

Potsgildewegje 3 

8071 WP  Nunspeet  

Tel. 0341 250962 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur) 

E-mail: info@hospicenunspeet.nl 

Kamer van Koophandel: 08123221 

 

Bestuur, beleid, beloning 

Bestuur 

Het bestuur van Hospice De Regenboog is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen, draagt er 

zorg voor dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. 

Het bestuur bestaat sinds 1 januari 2017 uit: 

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, 

penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer 

Beleid  

Voor de jaren 2016-2020 heeft Hospice De Regenboog een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan 

geeft een beeld van de bestaande situatie en van de beleidsvoornemens op korte en lange termijn. 

mailto:info@hospicenunspeet.nl


Beloning 

Hospice De Regenboog volgt voor haar medewerkers de CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen 

en Thuiszorg. 

De bestuursleden van Protestants Christelijk Hospice De Regenboog Nunspeet ontvangen uitsluitend 

een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten. 

Doelstelling 

De doelstelling van de Stichting is omschreven in de statuten als: het verlenen van kwalitatief 

hoogstaande zorg aan mensen die in de palliatief terminale fase verkeren waarbij familie en vrienden 

van de patiënt zoveel mogelijk zullen worden betrokken.  

Het werkgebied: gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek; plaatsen Garderen (gemeente 

Barneveld) en Uddel (gemeente Apeldoorn). 

Meer over de doelstellingen van Hospice De Regenboog vindt u in het beleidsplan. 

De Stichting Vrienden van Hospice De Regenboog heeft als doelstelling: het verwerven van fondsen 

ter ondersteuning van het werk van de Stichting  

Verslag en verantwoording 

Verslag 

Onder de knop ANBI vindt u de jaarverslagen van Hospice De Regenboog 

Financiële verantwoording 

De Stichting   Protestants Christelijk Hospice De Regenboog Nunspeet heeft geen winstoogmerk. De 

Stichting ontvangt subsidie van het Ministerie van VWS ten behoeven van de coördinatie van 

vrijwilligers en gering deel van de huisvestingskosten. De directe zorg aan de gasten wordt 

gefinancierd door de zorgverzekeraar en vanuit de WMO. 

Voor eigen rekening van de Stichting komt de post van huisvesting en organisatie. Het hospice is voor 

een aanzienlijk deel afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en particulieren. Het bestuur 

stelt jaarlijks een jaarrekening op. Deze wordt samengesteld  door een registeraccountant.   

Staat van baten en lasten 2015 en 2016 in bijgevoegd documenten. 

 

STEUNEN 

Stichting Vrienden van het Protestants Christelijk Hospice Nunspeet is door de belastingdienst 

geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting   wil nalaten 

of schenken, is het 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 

Hospice De Regenboog.  

Omdat Hospice De Regenboog de ANBI-status heeft, profiteert u van een aantrekkelijk 

belastingoordeel over uw gift of schenking. U kunt deze – binnen de daarvoor geldende regels – 

aftrekken van uw belastbaar inkomen. 



ANBI’s zijn 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  vindt u deze 

gegevens hieronder. 

Algemene gegevens 

Stichting Vrienden van het Protestants Christelijk Hospice Nunspeet  

Potsgildewegje 3,  

8071 WP  Nunspeet 

Kamer van Koophandel: 08146657 

Fiscaalnummer  

Bankrekeningnummer NL65 RABO 0121 457435 

Beleid 

In het meerjarenbeleidsplan van hospice De Regenboog 2016-2020 is ook een paragraaf opgenomen 

van de Stichting Vrienden. De Stichting werkt met een jaarplan. In het jaarverslag van hospice De 

Regenboog legt de Stichting Vrienden verantwoording af van haar activiteiten. Er is een separaat 

financieel jaarverslag. 

Bestuur 

Het bestuur bestaat op 1 januari 2017 uit de volgende personen: 

Gerrit Hofman, voorzitter; Harry van der Steeg, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Jaap 

Brak; Alie van Olst 

Beloning 

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Protestants Christelijk Hospice Nunspeet 

ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten. 

Doelstelling 

De Stichting Vrienden van het Protestants Christelijk Hospice Nunspeet is opgericht om als 

gezamenlijke vrienden steun te verlenen voor het werk dat in het hospice wordt verricht. 

Mogelijkheden 

Donatie:  U kunt zowel eenmalig als periodiek een bijdrage geven als donateur. 

Schenking of periodieke gift: U sluit een overeenkomst met de Stichting dat u voor minimaal vijf jaar 

met een vast bedrag financiële steun geeft. Dit kan via de notaris maar ook via een 

modelovereenkomst van de belastingdienst. Ee manier van schenken is volledig aftrekbaar van de 

belasting. 

Legaat: U kunt de Stichting begunstigen in uw testament middels een specifiek omschreven bedrag 

of onroerend goed. 

Staat van baten en lasten over   2015    2016 

Baten uit fondsenwerving  43.311    43.561 

Donaties    19.026    19.023 



Giften     16.591    24.538 

Uitvoeringen koren                                      7.694 

Kosten uit eigen fondsenwerving  6.142     3.254 

Viering eerste lustrum    5.676  PR  2.605   

Diverse posten        466       649 

 

Resultaat                27.834                40.308   

  

 

Eigen vermogen 31/12/2016                 326.420 

 

 

Hospice De Regenboog kent ook de als ANBI erkende Stichting Vastgoed Hospice Nunspeet. Deze 

Stichting heeft als doelstelling het in eigendom verkrijgen van registergoederen welke ter beschikking 

worden gesteld van de op 27 februari 2014 opgerichte Stichting Protestants Christelijk Hospice 

Nunspeet.   

De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en terrein rond het gebouw.  

Participanten hebben bij de start van het hospice een lening verstrekt die bij voldoende middelen 

jaarlijks voor een deel afbetaald wordt door de Stichting Protestants Christelijk Hospice De 

Regenboog Nunspeet. Participanten kunnen er ook voor kiezen dit bedrag te schenken. Zij geven dit 

ieder jaar schriftelijk aan. De Stichting legt middels een jaarrekening verantwoording af aan de 

participanten. Deze jaarrekening is samengesteld door de accountant. 

In het meerjarenbeleidsplan van Hospice De Regenboog 2016-2014 is ook een paragraaf opgenomen 

over de Stichting Vastgoed. 

Algemene gegevens 

Stichting Vastgoed Hospice Nunspeet 

Potsgildewegje 3 

8071 WP  Nunspeet 

 

Kamer van Koophandel 

 

Fiscaalnummer 

819015581 

 

Bankrekeningnummer 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat op 1 januari 2017 uit de volgende personen: 

Nico van Dijk, voorzitter; Wim Balfoort, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester. 



Beloning 

De bestuursleden van de Stichting Vastgoed Hospice Nunspeet ontvangen uitsluitend een vergoeding 

van gemaakte reis- en verblijfkosten. 

Staat van baten en lasten 2015 en 2016 in bijgevoegd documenten. 


