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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Hospice De Regenboog
0 8 1 2 3 2 2 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Potsgildewegje 3
0 3 4 1 2 5 0 9 6 2

E-mailadres

info@hospicenunspeet.nl

Website (*)

hospicenunspeet.nl

RSIN (**)

8 1 8 1 9 5 5 7 5
4

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jannie van de Werfhorst

Secretaris

Gerrit jan Gouman

Penningmeester

Martin van Dorp

Algemeen bestuurslid

Johan Hettema

Algemeen bestuurslid

fenna Frens

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het verlenen van kwalitateif hoogstaande zorg aan mensen die in de terminale
levensfase verkeren waarbij de familie en vrienden van de patient zoveel mogelijk zullen
worden betrokken.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het exploiteren van het hospice in
de gemeente Nunspeet, waarin iedere terminale patient ongeacht leeftijd, geslacht, ras,
levensovertuiging of geaardheid kan worden opgenomen en palliatieve zorg kan
ontvangen.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

In het hospice wordt palliatief, terminale zorg verleend aan gasten die in de laatste
levensfase van hun leven zitten. Verder bieden wij respijtzorg aan, voor het tijdelijk
ontlasten van de thuissituatie. 24 uur is er een verpleegkundige aanwezig, die worden
ondersteund door vrijwilligers die verschillende taken uitvoeren in het hospice. Dat
varieert van helpen in de zorg,gastvrouw, koken, tuinonderhoud en onderhoud van het
gebouw. Wij streven naar een huiselijke sfeer en dat komt tot uiting in de inrichting van
het gebouw. De medische zorg is in handen van de huisarts en een palliatief arts dir
het hospice kan consulteren. Verder is er een geestelijk verzorger verbonden aan het
hospice.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Voor de coordinatie en de inzet
van de vrijwilligers ontvangt het hospice een subsidie van VWS. Van de gasten wordt
een eigen bijdrage per dag gevraagd, die bij een aanvullende verzekering wordt
vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de schoonmaak van de gastenkamers ontvangt
het hospice een vergoeding vanuit de WMO. Verder is het hospice afhankelijk van giften
van burgers, ondernemers en kerken. Het hospice heeft een stichting vrienden die via
acties en donateurs giften ontvangt. Die giften worden ingezet voor de gasten.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het hospice streeft zoveel mogelijkheid huiselijkheid na, dat is te zien in de inrichting en
de geboden diensten. Met de inzet van vrijwilligers is er veel tijd voor een stuk welzijn
en zingeving. Dat komt tot uiting in: "er zijn' , muziekavonden, complementaire zorg,
herdenkinsgdiensten, nazorg door een gespreksgroep. ondersteuning en begeleiding
van de familie en naasten. Het hospice heeft verpleegkundigen die allemaal
gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg, rouw bij kinderen en complementaire zorg. We
werken met een dossier speciaal ingericht voor de palliatieve (terminale) zorg. het
hospice is lid van de VPTZ en de associatie hospicezorg Nederland, we hebben het
Prezo keurmerk.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Het bestuur wordt niet bezoldigd voor de werkzaamheden en functioneert als een
bestuur op afstand. Het hospice heeft twee coordinatoren (1,2 fte) , een directeur (o,8
fte), 2 huishoudelijk medewerkers (0,2 fte) in dienst.

in 2021 hebben we zorg kunnen verlenen aan 83 gasten, met een team van 13
verpleegkundigen en ruim 75 vrijwilligers.
Verder heeft het hospice een upgrade gekregen door een nieuwe inrichting, een nieuwe
tuin, de website is vernieuwd en er zijn nieuwe folders gemaakt.
Het hospice werkt mee aan verschillende onderzoeken die relatie hebben met de
palliatieve, terminale zorg.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

57.047

36.913

€

+

€

57.047

+
36.913

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

38.398

Totaal

€

1.028.860

990.462

962.292

€

44.479

€

1.006.771

€
€

27.647

14.905

€
944.166

€

+
€

971.813

€

1.028.860

954.953

+
€

969.858

€

1.006.771

+
Totaal

31-12-2021

+

+

+

De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening die is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Vorderingen, liquide middelen
en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

91.484

€

143.691

Subsidies

€

256.970

€

255.083

Overige bedrijfsopbrengsten

€

6.526

€

16.193

Som der bedrijfsopbrengsten

€

354.980

€

414.967

Giften & donaties particulieren

€

35.464

€

26.452

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

29.500

Som der overige opbrengsten

€

64.964

+

+

Overige baten

+

€

28.954

€

55.406

+

+

€

419.944

€

470.373

Personeelskosten

€

158.858

€

156.919

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

10.187

€

15.633

Huisvestingslasten

€

122.224

€

127.349

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

97.238

Som der bedrijfslasten

€

388.507

Saldo financiële baten en lasten

€

-3.266

Resultaat

€

28.171

Totaal baten

+

Lasten

+

+

€

110.193

€

410.094

€

-226

€

60.053

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

