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VOORWOORD 
 
 
Met veel genoegen bieden wij u bij deze het jaarverslag 2017 van onze Stichting Hospice 
Almere aan. 
2017 was voor ons een bijzonder jaar. Al vele jaren werd binnen Hospice Almere gesproken 
over het vergroten van het aantal bedden voor bewoners. 
In dit verslagjaar vond de uitbreiding plaats, die feitelijk het gevolg was van een min of meer 
gedwongen verplaatsing van ons Hospice, wegens een buitengevelrenovatie in de 
Clingendaellaan in Almere Buiten. 
Deze verhuizing naar de Bun᷈uellaan in Almere Stad was een “huzarenstukje”, in 14 dagen 
perfect geregeld door onze vrijwilligers. 
Met de PR-commissie - onder leiding van de voorzitter - is er veel aandacht besteed aan de 
interne huisstijl, is er een nieuwe folderlijn ontwikkeld, de website vernieuwd, maar ook de 
PR-activiteiten van ons Hospice, werden in een hogere versnelling gezet. 
Ondanks de beperkte financiële ondersteuning van VWS en de Gemeente Almere, zijn we er 
dit jaar gelukkig weer in geslaagd om met een positief saldo te eindigen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe! 
 
Ineke Smidt, voorzitter 
Dick Hamaker, secretaris 
Anton Zuure, penningmeester 
Frans Bollen, bestuurslid zorg 
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Het jaar 2017 
In alle opzichten is het jaar 2017 voor ons een bijzonder jaar geworden. Al vele jaren werd 
binnen ons Hospice gesproken over het vergroten van de capaciteit, omdat de capaciteit van 
de vestiging Clingendaellaan feitelijk ontoereikend werd. Er moesten helaas net zoveel 
mensen afgewezen worden als dat er opgenomen konden worden. Groei was noodzakelijk, 
zeker als je het afzet tegen de omvang en het bewonersaantal van onze Gemeente Almere. 
Er zijn vele gebouwen bezocht die mogelijk een alternatief voor de Clingendaellaan zouden 
kunnen zijn. Ondanks de vele leegstand, soms langdurig vanwege de economische crisis, 
werd er geen pand gevonden dat voldeed aan het door ons opgestelde programma van 
eisen. Of werd een zeer hoge “marktconforme” prijs gevraagd, die wij niet konden en kunnen 
opbrengen. 
Door de verhuurder van het pand Clingendaellaan werd aangekondigd, dat groot onderhoud 
aan de gevel zou gaan plaatsvinden. Dit zou gepaard gaan met langdurige geluidsoverlast, 
hetgeen voor ons en de bewoners niet wenselijk was. 
Op redelijk korte termijn konden wij een afspraak maken met Zorgfix om van hen een drietal 
kamers onder te huren in het achterste gedeelte van het Parkhuys Almere. Met toestemming 
van de Stichting Parkhuysen maakten we met Zorgfix afspraken. 
De overgang naar de Bun ᷈uellaan betekende tevens dat de medisch zorg aan onze bewoners 
vanaf moment overgang, werd overgenomen door Zorgfix en wij afscheid moesten nemen 
van het team van Zorggroep Almere dat ons vele jaren heeft bijgestaan. 

Ondanks dat de overgang op korte termijn geregeld 
diende te worden, omdat de verhuurder van de 
Clingendaellaan zeer beperkt de renovatie wilde 
uitstellen, is er door vele vrijwilligers een enorme klus 
geklaard. 
De nieuwe ruimten moesten worden ingericht en 
daarnaast het oude pand in goede staat opgeleverd. 
In die enorme klus hebben vele vrijwilligers de 
schouders eronder gezet. Er moest laminaat gelegd 
worden in de kamers, televisies aangesloten en een 
wifi-netwerk aangelegd. Anderen hebben zich 
beziggehouden met de verhuizing en opslag van 
goederen, die we niet mee konden nemen. 

Het werken in een totaal ander ingedeeld pand heeft enige aanpassingstijd nodig gehad. 
Maar ondanks de vele werkzaamheden hebben onze bewoners weinig tot niets gemerkt van 
de vele zaken die moesten worden aangepast of gewijzigd. 
Wij zijn onze vrijwilligers dan ook bijzonder dankbaar voor het vele werk dat zij in 2017 
hebben verzet en ervoor hebben gezorgd dat onze bewoners, ondanks de verhuizing, de 
meer dan nodige aandacht hebben gehad. 
We zijn een vrijwilligersorganisatie maar het is hartverwarmend om te zien dat als het echt 
nodig is, de vele vrijwilligers er een tandje bijzetten. 
 
Bun᷈uellaan, een vaste of een tijdelijke locatie? 
In het verleden hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van onze Stichting 
en het bestuur van Stichting Parkhuysen over de mogelijke huur van 5 kamers in het 
achterdeel van het gebouw. Die gesprekken konden niet positief worden afgerond, vandaar 
dat wij ook naar andere panden hebben gekeken. 
Voorlopig zullen wij van Zorgfix de benodigde kamers (onder)huren. Daarbij is er nog veel 
onduidelijk en blijft aanleiding voor het bestuur, om alternatieven te onderzoeken. 
Wij begrijpen dat het Parkhuys Almere mogelijk verkocht gaat worden. Onduidelijk is of de 
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koper de ruimten die nu door Zorgfix worden gehuurd en waarvan wij onderhuren, zelf in 
gebruik wil gaan nemen. 

Daarnaast is onduidelijk of de huurovereenkomst 
tussen Zorgfix en Parkhuys op termijn zal worden 
gecontinueerd. Nog los van de vraag of bij een nieuwe 
eigenaar bestaande huurprijzen zullen worden 
gecontinueerd. 
Dat is voor het bestuur reden geweest om te besluiten 
pogingen te blijven ondernemen om eventueel een 
nieuwe locatie te verwerven. Wij kunnen en willen niet 
het risico lopen, om straks wederom gedwongen te 
worden plots een andere locatie te gaan betrekken. 
 

 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde in totaal 10 keer en bezocht vele panden in Almere om te zien of zij 
geschikt en betaalbaar waren. Zoals bekend leverde dit geen bruikbaar resultaat op. 
De onderwerpen in de bestuursvergaderingen gingen over financiën, bedbezetting, Pr, 
marketing en fondsenwerving, revitalisering van de Vrienden van Hospice Almere, 
vrijwilligersbeleid en actualisering van protocollen en procedures. 
5 keer is er overleg gevoerd met de (assistent-) coördinatoren over praktische- en 
beleidszaken. 
Op alle bijeenkomsten met vrijwilligers waren 1 of meer vertegenwoordigers van het bestuur 
aanwezig. 
Het bestuur ontvangt geen vergoedingen, anders dan gemaakte kosten t.b.v. Hospice 
Almere. 
 
Zittingsduur bestuursleden 
De zittingsduur voor een bestuurslid is 4 jaar en deze termijn kan eenmaal worden verlengd 
met 4 jaar. 
Op grond van deze regeling kan worden vastgesteld dat in het verslagjaar sprake was van 
één aftredend bestuurslid t.w. de heer F. Bollen, die voor een tweede termijn is gevraagd en 
dit verzoek heeft aanvaard. 
Het schema ziet er als volgt uit: 
I.R. Smidt - benoemd per 1 januari 2016 en aftredend begin 2020, met een mogelijk nieuwe 
termijn tot 2024; 
D. Hamaker - benoemd per 17 december 2015 en aftredend in 2019, met een mogelijk 
nieuwe termijn tot 2023; 
A. Zuure - benoemd per 1 april 2016 en aftredend in 2020, met een mogelijk nieuwe termijn 
tot 2024  
F. Bollen - benoemd per 1 maart 2013 en aftredend in 2017, met een nieuwe termijn tot 1 
maart 2021. 
Aangezien I. Smidt en A. Zuure in hetzelfde jaar 2020 aftredend zullen zijn, zal gekeken 
worden naar een in de tijd juiste uittreding, teneinde te voorkomen dat beiden gelijktijdig 
afscheid nemen. 
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Coördinatie 
 

Coördinatoren v.l.n.r. Lonneke Drubbel 
Ina van den Engel. Nicoline Graaff en  
Petra Holla 

 
Nicoline Graaff is binnen het Hospice werkzaam als 
betaalde coördinator, met een vaste aanstelling van 50%( 
18 uur).  In verband met de verhuizing is haar formatie in 
2017 tijdelijk uitgebreid. Nicoline wordt ondersteund door 
een drietal assistent-coördinatoren: Ina van den Engel, 
Lonneke Drubbel en Petra Holla. 

Het bestuur heeft zich gebogen over de mogelijke uitbreiding van de betaalde coördinatie-
uren, vanwege de uitbreiding van het aantal kamers. Lastig daarbij is dat de subsidie welke 
wij ontvangen van VWS en die bestemd is voor een deel van de coördinatiekosten en een 
deel van de exploitatie, geen gelijke tred houdt met het aantal opgenomen bewoners ingeval 
van uitbreiding van het aantal plaatsen. 
Wij krijgen een subsidie over het gemiddeld aantal opgenomen bewoners over de 
voorliggende drie jaren. Dus als we erin zouden slagen om in 2018 vijf bedden bezet te 
krijgen, dan krijgen we pas vanaf 2022 een volwaardige vergoeding voor het vergroten van 
het beddenaantal en toegenomen aantal bewoners over 2018. 
Het is evident dat bij meer bedden, er ook meer uren aan (betaalde) coördinatie noodzakelijk 
zijn. We zullen dan ook extra activiteiten moeten ondernemen, om extern gelden aan te 
trekken om die aanvullende coördinatie-uren te kunnen betalen. 
 
Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers is in 2017 redelijk stabiel gebleven (ongeveer 80). Rondom de 
verhuizing waren er even de nodige zorgen of veel vrijwilligers vanwege het andere 
stadsdeel (van Almere Buiten naar Almere Stad), zouden afhaken. Er is een klein verloop 
geweest, maar die is in belangrijke mate opgevangen door een nieuwe instroom van 
vrijwilligers. 
Wel dient de vraag te worden beantwoord, als we zouden overgaan naar vijf bedden, welke 
gevolgen dit kan hebben voor de logistieke organisatie. Op dit moment zijn er steeds twee 
vrijwilligers die in blokken van 4 uur tussen 7.00 en 23.00 uur onze bewoners ondersteunen. 
Meer bedden zal betekenen, dat naast extra coördinatie-uren, wellicht sprake zal moeten zijn 
van meer vrijwilligers in één dienst, zodat zij onze bewoners en naasten goed kunnen 
opvangen. 
In 2018 zal dit met de vrijwilligers en de coördinatoren worden besproken, zodat we er klaar 
voor zijn als we de capaciteit verder gaan uitbreiden. 
 
Bewoners 
Gedurende het verslagjaar 2017 hebben 35 bewoners zijn of haar laatste periode bij ons 
kunnen doorbrengen, waarvan twee personen reeds eind 2016 bij ons waren gekomen. Voor 
de VWS-subsidieregeling hebben wij in 2017 derhalve 33 personen formeel ‘geplaatst’ 
(2016: 32 personen) en dit aantal weegt mee in het 3-jaargemiddelde voor de VWS-
subsidieregeling vanaf 2019. In totaal hebben wij 574 ‘ligdagen’ geregistreerd en was de 
gemiddelde verblijfstijd ruim 16 dagen. 
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Zorg 
Omdat Hospice Almere een Bijna-thuis-huis is wordt de dagelijkse zorg geleverd door onze 
vrijwilligers. Zij ondersteunen de bewoners en familie met taken zoals drinken, eten 
verzorgen en ander huishoudelijk werk. Een van de belangrijkste taken van de vrijwilligers is 
het geven van aandacht aan psychosociale aspecten en existentiële vragen en vooral 
luisteren is hierbij van groot belang. Als zij beginnen als nieuwe vrijwilliger ontvangen zij een 
starterscursus om de basis van onze vrijwilligerszorg aan te leren. Naast deze basiscursus 
worden er voor de vrijwilligers meerdere malen per jaar, intervisie- en thema-avonden, 
teambijeenkomsten en een tiltraining georganiseerd.  
Er zijn verschillende werkgroepen waar vrijwilligers zich extra in zetten om de kwaliteit van 
zorg voor de bewoners en hun naasten te bevorderen en te continueren. De werkgroep 
Nazorg organiseerde dit jaar een herinneringsbijeenkomst waar nabestaanden werden 
uitgenodigd om samen met ons stil te staan bij het overlijden van hun geliefde in ons 
Hospice. Deze werkgroep zorgt ervoor dat de nabestaanden een kaart krijgen met onze 
deelmening voor het verlies. 
Er zijn vrijwilligers die, als extra taak, zorgen dat er altijd verse bloemen zijn, dat de basis-
boodschappen gehaald worden, dat er een kaartje wordt verstuurd bij ziekte en verjaardagen 
en dan is er ook de groep vrijwilligers die zorgt draagt voor de planning en het rooster. 
De verpleegkundige zorg en nachtzorg wordt geleverd door een erkende 
thuiszorgorganisatie.  
Vanaf het begin van de start van ons Hospice was dat de thuiszorg van Zorggroep Almere, 
het team van de naburig gezondheidscentrum de Bouwmeester in Almere-Buiten. 
Deze zorgdiensten zijn na het vertrek uit de Clingendaellaan overgenomen door Zorgfix. 
De medische zorg wordt door de eigen huisarts van de bewoner geleverd. Indien de 
bewoner geen huisarts in Almere heeft, neemt het team van huisartsen van 
Gezondheidscentrum de Bouwmeester en na de verhuizing naar de Bun᷈uellaan van 
Gezondheidscentrum Filmwijk dit over. Voor ons vertrek uit de Clingendaellaan is er een 
afscheidsbijeenkomst geweest om de medewerkers van Gezondheidscentrum de 
Bouwmeester te bedanken voor hun jarenlange inzet en samenwerking. 
 
Sponsoring, Subsidie en Fondsenwerving 
Door Rotary Innerwheel Almere - ’t Gooi zijn organisaties benaderd die zichzelf bij hen 
mochten presenteren, als mogelijk doel voor sponsoring. 
Het Hospice kwam uit deze procedure als de organisatie waarvoor in 2017 de opbrengsten 
van een aantal activiteiten ten goede zou komen. Wij ontvingen € 3.500 en dat is een 
prachtig resultaat. We hebben afgesproken dat vooral het beddengoed en de handdoeken 
vervangen zullen worden. 
Verder mogen wij – via de Vereniging Vrienden van Hospice Almere – van de Rabobank 
Almere een bijdrage van plm. € 2.300 tegemoetzien, in het kader van de Club Campagne 
2017. Wij zullen hiervoor relaxstoelen gaan aanschaffen, waar het bezoek van onze 
bewoners ook de nacht in kunnen doorbrengen. 
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Daarnaast werden wij door de 
organisatie van de Haringparty Almere 
(de gezamenlijke Rotaryclubs, 
Innerwheel en Rotaract Almere) 
benaderd met het verzoek een 
presentatie te geven. Naar aanleiding 
van die presentatie ontvingen wij het 
bericht dat de opbrengsten van de 
Haringparty 2018 geheel ten goede zal 
komen aan Hospice Almere. 
Ook dit jaar mochten van de 
onderneming BUN (ook bekend met 
Albert Heijn supermarkten) een bijdrage 
ontvangen voor onze vrijwilligers tijdens 
de kerstdagen. Een mooie stol en een 

fles wijn zijn door de vrijwilligers in dank aanvaard. 
 
Gemeente Almere 
In 2017 ontvingen wij voor de eerste keer een WMO-subsidie van de Gemeente Almere van 
€ 4.745, voor onder andere huishoudelijke verzorging ten behoeve van onze bewoners. 
Daarnaast is de gemeentelijke subsidie ook bedoeld voor o.a. educatiebevordering voor 
onze vrijwilligers. 
Gelet op de (mogelijke) uitbreiding van het aantal bedden en derhalve het aantal opnamen, 
hebben wij voor 2018 een verdubbeling van het subsidiebedrag aangevraagd.  
We bespraken met de Gemeente de criteria waaraan de subsidieaanvraag dient te voldoen 
en er werd tevens vastgesteld dat aan die criteria in 2016 is voldaan, waardoor de subsidie 
over 2017 is toegekend. 
Daarnaast hebben de politieke partijen (op initiatief van de PvdA) een amendement 
ingediend tijdens de Gemeentelijke begrotingsvergadering voor 2018, om het Hospice een 
structurele jaarlijkse bijdrage te geven van € 20.000. Dit amendement is door de Raad 
aangenomen! 
 
Pr-werkgroep 
Door deze werkgroep is in het verslagjaar veel werk in korte tijd verricht. Er werd een pr-plan 
gemaakt met een duidelijke tekst over wat Hospice Almere is en wil zijn.  Er werd een nieuwe 
Folderlijn ontwikkeld, briefpapier aangepast en de website is vernieuwd. Er bleken 
verschillende logo’s van het Hospice in gebruik te zijn, de werkgroep heeft de meest 
passende als standaard ingevoerd. Dit werk was nodig omdat we feitelijk nog werkten met 
veel materiaal dat in 2009 of eerder was ontworpen. 
Het belang van een goede pr is bijzonder groot. De naamsbekendheid van ons Hospice in 
Almere is buitengewoon laag te noemen. Als organisatie die in belangrijke mate afhankelijk is 
dan donaties, schenkingen en dergelijke zullen we de naamsbekendheid moeten gaan 
vergroten om bij een uitbreiding van het aantal bedden de financiële exploitatie sluitend te 
kunnen houden. 
 
  



Pagina 8 
 

Fondsenwerving 
In het verslagjaar heeft het bestuur besloten om met een professionele 
fondsenwervingsorganisatie gesprekken te gaan voeren om ons zo mogelijk te 
ondersteunen. Immers uitbreiding van het beddenaantal vraagt om forse investeringen, 
ruimten moeten worden opgeknapt, zogenaamde hoog-laag bedden moeten voldoende 
beschikbaar zijn en voorzien zijn van speciale matrassen. Er moet een keuken komen met 
grotere kookcapaciteit en ook het bestek moet worden vernieuwd, evenals pannen, borden 
etc. Ook heeft elke kamer een tv en een geluidsinstallatie nodig en onze huidige installatie is 
beperkt en verouderd en moeten vervangen worden. Er moet een keuken komen met grotere 
kookcapaciteit. Bestek moet worden vernieuwd evenals pannen, borden etc. 
We hebben dankzij zuinig beleid, ook van de vorige penningmeester, een financiële buffer 
opgebouwd voor investeringen. Echter onvoldoende om alles te kunnen bekostigen. Wij 
hebben geen verstand van de markt van goede doelen organisaties. Dat willen we overlaten 
aan professionals, waarmee ook duidelijke afspraken zijn gemaakt over de kosten die zij in 
rekening brengen. Daarnaast is per 1 februari 2018 mevrouw Petra Holla voor ons actief op 
het gebied van sponsoring binnen Almere om goederen voor een betere en betaalbare prijs 
te organiseren. 
Van het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Hospice Almere is wederom een 
donatie ontvangen en hebben wij afspraken gemaakt wie welke activiteiten verricht. 
In principe gaat het bij de Stichting om bedrijven, goede doelen fondsen en mogelijke 
legaten. De Vereniging Vrienden van Hospice Almere richt zich met de fondsenwerving in het 
bijzonder op het aantrekken van donateurs en leden, alsmede het deelnemen aan goede 
doelen markten, kerstmarkten en dergelijke. 
 
Vereniging Vrienden van Hospice Almere 
In het verslagjaar zijn de nodige mutaties geweest bij de Vereniging. Alhoewel de Stichting 
en de Vereniging twee gescheiden juridische entiteiten zijn, is samenwerking en 
ondersteuning tussen beiden van groot belang. 
De Vereniging leverde in 2017 een substantiële financiële bijdrage van € 10.000 ten gunste 
van de exploitatie van de Stichting. Met die bijdrage zijn we in staat om zwarte cijfers te 
schrijven. Het bestuur van de Stichting heeft in het verslagjaar besloten om een tweede 
bestuurslid vanuit de Stichting aan te melden bij de Vereniging, als bestuurslid van de 
Vereniging. Die twee plaatsen zijn in de staturen van de vereniging vastgelegd, maar tot op 
heden was alleen de heer F. Bollen vanuit de Stichting bij de vereniging bestuurlijk actief. Dit 
zal in 2018 zijn vervolg krijgen. 
Het bestuur van de Stichting wil haar dank uitspreken aan het bestuur van de Vereniging, de 
leden en donateurs die het mogelijk hebben gemaakt dat ook weer in het verslagjaar 2017 
een bijdrage werd verkregen van de Vereniging. 
 
Verwachtingen 2018 
Het bestuur heeft vertrouwen in de ingezette koers van ons hospice, zowel door de 
toenemende belangstelling van vrijwilligers als ook door de verdere uitbreiding van de 
capaciteit. Het Hospice Almere is ook in 2018 een niet weg te denken voorziening als ‘bijna-
thuis-huis’ in een steeds groter wordende stad, met een toenemende vraag. Zowel 
organisatorisch als ook financieel zal in 2018 het nodige worden gevraagd, maar wij denken 
deze krachtsinspanning goed af te kunnen ronden. 
Kortom, wij kijken met vertrouwen naar onze toekomst! 
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Cijfers en grafieken 2017 
 
Basisgegevens 
Clingendaellaan beschikbaar 2 kamers 
Bun᷈uellaan per 19-10-2017 beschikbaar 3 kamers 
 
Bezettingsgraad 
Totale bezetting in 2017 was 574 dagen van 804 beschikbare dagen. Dit een 
bezettingspercentage van 71%. Een kanttekening daarbij is dat er 1 Kamer, in de periode 
vanaf 19 oktober slechts 9 dagen is gebruikt (12%). De andere kamers geven percentages 
van 77% respectievelijk 78% bezetting. 
 
Aantal opnames 
Het aantal bewoners was in het verslagjaar 35, echter, 2 bewoners waren al in 2016 
opgenomen. Het aantal bewoners in 2017, waarover door VWS de subsidie wordt berekend, 
bedroeg derhalve 33. 
 
Verblijfsduur 
De gemiddelde verblijfsduur per bewoner bedroeg 16,4 dagen 
 
Aantal afgewezen aanvragen 
Het aantal aanmeldingen betrof 66, waarvan uiteindelijk 33 bewoners geplaatst konden 
worden. 33 personen konden wij helaas niet plaatsen. 
 
Aantallen per leeftijdsgroep (bewoners) 
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Verdeling naar geslacht (bewoners) 

 

 

 

Aanmelding naar woonplaats 
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Aantallen per aanmeldende partij 

 

 

 

Procentuele verdeling naar aanmeldende instelling/ organisatie 
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Stichting Hospice Almere

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1.520 2.389
Totaal vaste activa 1.520 2.389

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 2 1.528 3.855
Liquide middelen 3 148.905 132.501
Totaal vlottende activa 150.433 136.356

Totaal activa 151.953 138.745

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

PASSIVA

Vermogen 4
Kapitaal 0 0
Bestemmingsreserves 135.024 135.024
Algemene en overige reserves 11.538 14
Totaal groepsvermogen 146.562 135.038

Voorzieningen 5 0 0

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 6 5.391 3.707
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 5.391 3.707

Totaal passiva 151.953 138.745
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Stichting Hospice Almere

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning 8 28.350 21.698

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 9 55.012 55.259

Overige bedrijfsopbrengsten 10 11.685 10.990

Som der bedrijfsopbrengsten 95.047 87.947

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 11 34.981 44.890

Afschrijvingen op materiële vaste activa 12 869 868

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 13 0 0

Overige bedrijfskosten 14 47.123 46.648

Som der bedrijfslasten 82.973 92.406

BEDRIJFSRESULTAAT 12.074 -4.459

Financiële baten en lasten 15 -550 -162

RESULTAAT BOEKJAAR 11.524 -4.621

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve 0 0
Algemene / overige reserves 11.524 -4.621

11.524 -4.621
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Stichting Hospice Almere

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref. 2017 2016

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 12.074 -4.459

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 12, 13 869 868
- mutaties voorzieningen 5 0 -20.723

869 -19.855
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 2 2.327 1.644

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 6 1.684 2.292
4.011 3.936

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 16.954 -20.378

Ontvangen interest 15 23 327
Betaalde interest 15 -573 -489

-550 -162
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 16.404 -20.540

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 0 0
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kortlopend bankkrediet 5 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 16.404 -20.540

Stand geldmiddelen per 1 januari 3 132.501 153.041
Stand geldmiddelen per 31 december 3 148.905 132.501
Mutatie geldmiddelen 16.404 -20.540

Toelichting:
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E.e.a. gebaseerd op de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de 
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s 
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct 
in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te 
worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt 
dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting Hospice Almere is statutair (en feitelijk) gevestigd te Almere, thans op het adres Buñuellaan 1, 1325 
PP en is geregistreerd onder KvK-nummer 39088456.
De belangrijkste activiteit is het verlenen van hospicezorg in een 'bijna-thuis-huis' voor palliatieve en terminale 
zorg door vrijwilligers.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van de Stichting.



Stichting Hospice Almere

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg)

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening verlieslatende exploitatie

Schulden
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Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen 
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 
De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. 
Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet 
betrokken.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder kortlopende schulden.

De VWS-subsidieregeling is gebaseerd op gemiddelde opnamen van drie voorgaande jaren. Met andere 
woorden de subsidie over 2017 kwam voort uit de berekening van het driejaarsgemiddelde van de opnamen 
over de jaren 2013, 2014 en 2015. Gegeven de toenemende opnamecapaciteit, ten opzichte van 
achterblijvende subsidiebedragen en de toenemende kosten, zal op basis van de meerjarenprognose over de 
jaren 2018 tot en met 2021 het hiermee samenhangende tekort als voorziening worden opgenomen.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.                

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, 
worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van 
de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en 
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen 
sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een 
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur 
van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20 %.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten
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Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden 
bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de 
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 
boekjaren wordt foutherstel toegepast.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies
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Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Stichting Hospice Almere heeft voor haar werknemer een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 
opgebouwd bij de Stichting. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Stichting betaalt hiervoor premies waarvan 
de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks 
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels 
voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' 
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal 
de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In februari 2018 bedroeg de dekkingsgraad 101,6%. Het 
vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen x 
jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen 
te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De Stichting Hospice Almere heeft geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan 
het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Hospice Almere heeft daarom alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te 
betalen) interest.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 
Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-
verliesrekening opgenomen, in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter 
compensatie voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen 
gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, 
wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële 
instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste 
verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als 
overheidssubsidie.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum 
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend 
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn 
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze 
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid 
wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is 
gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Uitgangspunten Sociaal Domein

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de 
jaarrekening.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen 
als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract 
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten 
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele 
activiteiten.

Bij het bepalen van de Wmo-omzet heeft de Stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
gevolgd zoals hiervoor opgenomen. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0
Machines en installaties 0 0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.520 2.389
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 1.520 2.389

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.389 3.257
Bij: investeringen 0 0
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 869 868
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 1.520 2.389

Toelichting:

2. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.505 3.105
Overige vorderingen:
Teruggave energiebelasting 0 378
Bankrente 23 172
Overige 0 200

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.528 3.855

Toelichting:

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Bankrekeningen:
Rabobank, rekening-courant 3.033 2.911
Rabobank, bedrijfsspaarrekening 145.000 125.000
Rabobank, bedrijfsspaarrekening t.b.v. bankgarantie 0 4.082
ING Bank, rekening-courant 561 150
Kas 161 108
Transitoria kas 150 250

Totaal liquide middelen 148.905 132.501

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.7.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0 (2016: € 0).

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar, met uitzondering van de bedrijfsspaarrekening ad. € 0 (2016: € 4.082) en de hieraan
gekoppelde bankgarantie.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Vermogen

Het vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Kapitaal 0 0
Bestemmingsreserves 135.024 135.024
Algemene en overige reserves 11.538 14
Totaal groepsvermogen 146.562 135.038

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Kapitaal 0 0 0 0

Totaal kapitaal 0 0 0 0

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Bestemmingsreserves:
- nieuwbouw c.q. verhuizing 135.024 0 0 135.024

Totaal bestemmingsreserves 135.024 0 0 135.024

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Algemene reserve: 14 11.524 0 11.538

Overige reserves: 0 0 0 0

Totaal algemene en overige reserves 14 11.524 0 11.538

Toelichting:

Overzicht van het totaalresultaat
31-dec-2017 31-dec-2016

€ €

Netto-resultaat 11.524 -4.621

Herwaardering materiële vaste activa 0 0
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaalresultaat 11.524 -4.621

5. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017
€ € € € €

- verlieslatende exploitatie 0 0 0 0 0

Totaal voorzieningen 0 0 0 0 0

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 0
hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

Pagina 25

Het bestuur stelt voor om de bestemmingsreserve in 2018 te splitsen. Deels als een voorziening ter dekking van toekomstige 
exploitatieverliezen (ad. € 66.400) en het resterende bedrag als bestemmingsreserve ten behoeve van huisvesting (verbouw / bouw). 
Door de verwachte capaciteitsuitbreiding naar vijf kamers zal - tenzij extra middelen kunnen worden aangetrokken - tenminste tot en 
met 2021 een jaarlijks exploitatietekort ontstaan.Dit wordt deels veroorzaakt door de kosten van de capaciteitsuitbreiding en 
anderzijds door de systematiek van subsidietoekenning van VWS, gedurende meerdere jaren een nadeling inhaaleffect. Feitelijk 
blijft de VWS-subsidie tijdelijk achter bij capaciteitsuitbreidingen. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 0
Crediteuren 0 161
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0
Schulden terzake pensioenen 3.804 1.120
Nog te betalen salarissen 0 0
Overige schulden:
Nog te betalen kosten:
- huur 0 1.444
Vakantiegeld 1.236 698
Vakantiedagen 0 0
Overige overlopende passiva:
- overige 351 284

Totaal overige kortlopende schulden 5.391 3.707

Toelichting:

7. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen
---
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Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar € 8.667
en voor de komende 5 jaar € 0 en daarna € 0. De resterende looptijd van het huurcontract bedraagt 0,6 jaar. In 2018 is wederom
een verhuizing te verwachten.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde 0 0 4.343 0 0 4.343
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.954 0 0 1.954

 
Boekwaarde per 1 januari 2017 0 0 2.389 0 0 2.389

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 869 0 0 869
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -869 0 0 -869

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde 0 0 4.343 0 0 4.343
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 2.823 0 0 2.823

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 1.520 0 0 1.520

Afschrijvingspercentage n.v.t. n.v.t. 20,0% n.v.t. n.v.t.
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

8. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Opbrengsten Wmo 4.745 0
Overige zorgprestaties - eigen bijdragen 23.605 21.698

Totaal 28.350 21.698

9. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 55.012 55.259
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 0 0
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 0 0

Totaal 55.012 55.259

Toelichting:

10. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
 - giften derden 550 390
 - donatie Vereniging Vrienden van 10.000 10.200
 - overige 1.135 400

Totaal 11.685 10.990

Toelichting:

LASTEN

11. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Lonen en salarissen 27.770 22.727
Sociale lasten 4.447 3.667
Pensioenpremies 2.456 1.996
Andere personeelskosten:

- reiskosten 12 0
 - kosten loonadministratie 296 1.137

Subtotaal 34.981 29.527
Personeel niet in loondienst 0 15.363

Totaal personeelskosten 34.981 44.890

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): 0,6 0,5
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 0,6 0,5

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0,0 0,0

Toelichting:
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Betreft VWS-subsidieregeling palliatieve terminale zorg.
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 869 868

Totaal afschrijvingen 869 868

Toelichting:

13. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa 0 0

Totaal 0 0

Toelichting:

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.494 5.153
Algemene kosten 6.897 5.417
Patiënt-, vrijwilligers-, en bewonersgebonden kosten 13.494 13.311
Onderhoud en energiekosten 3.957 5.381
Huur en leasing 15.463 17.186
Verhuiskosten 2.818 0
Dotaties en vrijval voorzieningen 0 200

,
Totaal overige bedrijfskosten 47.123 46.648

Toelichting:

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Rentebaten 23 327
Sub-totaal financiële baten 23 327

Rentelasten    
Overige financiële lasten -573 -489
Sub-totaal financiële lasten -573 -489

Totaal financiële baten en lasten -550 -162

Toelichting:
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Wet normering topinkomens (WNT)

17. Honoraria accountant 2017 2016
€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 0 0
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 0
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 0 0

Toelichting:

18. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Pagina 30

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 
16.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 
bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er is geen externe accountant aangesteld. De jaarrekening wordt jaarlijks door een onafhankelijke kascommissie beoordeeld.

De bestuursleden (4) ontvangen geen enkele vergoeding, anders dan terugbetaling van de werkelijk gemaakte kosten aan derden 
(zogenaamde intermediaire kosten).
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5.1.8 ANALYSE REALISATIE 2017 T.O.V. BEGROTING 2017

Realisatie Begroot Verschil
2017 2017 2017

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en 
maatschappelijke ondersteuning) 28.350 26.745 1.605

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 55.012 55.012 0

Overige bedrijfsopbrengsten 11.685 11.250 435

Som der bedrijfsopbrengsten 95.047 93.007 2.040

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 34.981 35.000 -19

Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 869 1.000 -131

Bijzondere waardeverminderingen 
van vaste activa 0 0 0

Overige bedrijfskosten 47.123 50.250 -3.127

Som der bedrijfslasten 82.973 86.250 -3.277

BEDRIJFSRESULTAAT 12.074 6.757 5.317

Financiële baten en lasten -550 -250 -300

RESULTAAT BOEKJAAR 11.524 6.507 5.017

Opmerkingen:
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Het beperkte verschil in de overige bedrijfskosten is veroorzaakt door lagere huurkosten (wijziging 
locatie) t.w. - € 3.037.
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5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Hospice Almere heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 30 april 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.
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Ondertekening door het bestuur

W.G. W.G.
I.R. Smidt - voorzitter D. Hamaker - secretaris

30-apr-18 30-apr-18

W.G. W.G.
A.Th.J.M. Zuure - penningmeester F.W.J. Bollen - bestuurslid

30-apr-18 30-apr-18
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Hospice Almere heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Verklaring van de kascommissie

De verklaring van de kascommissie is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten d.d. 29 december 2004 is bepaald, conform artikel 11, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking 
staat van de Stichting.



Verklaring van de

kascommissie
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Aan: het Bestuur van de Stichting  Hospice  Almere 

Betreft: bevindingen kascommissie jaarrekening 2017 

Geacht Bestuur, 

Op 6 april 2018 hebben wij de financiële administratie 2017 en de conceptjaarrekening 2017 van 

Stichting  Hospice  Almere nader bekeken. Naar aanleiding hiervan hebben wij vragen gesteld die naar 

onze tevredenheid zijn beantwoord. Daarnaast hebben wij aanbevelingen gedaan voor tekstuele 

aanpassingen. 

Jaarrekening 217 

Volgend op onze bespreking met Anton Zuure en Hans Wimmers hebben wij op 13 april 2018 de 

aangepaste jaarrekening ontvangen. De exploitatierekening sluit daarin met een positief resultaat van € 

11.524. De balans sluit met een balanstotaal van € 151.953 en een eigen vermogen van  146.562. 

(Voorgenomen) bestemming van reserves 

U hebt als bestuur het besluit genomen om het resultaat over 2017 toe te voegen aan de algemene 

reserve die daardoor ultimo 2017 sluit met een bedrag van € 11.538 (2016: € 14) 

Alle overige reserves zijn in deze jaarrekening gepresenteerd als één reserve (voor nieuwbouw c.q. 

verhuizing) ad € 135.024 conform het daartoe door het Bestuur in maart 2017 genomen besluit. 

Het Bestuur heeft aangegeven het voornemen te hebben om deze reserve te willen splitsen (in 2018), 

hetgeen met redenen omkleed is toegelicht in de jaarrekening. 

Werkzaamheden kascommissie 

Onze werkzaamheden hebben slechts tot doel vast te stellen dat de jaarrekening is gebaseerd op de 

gevoerde administratie, en dat die deugdelijk is gevoerd. Wij beoordelen niet het gevoerde beleid. Wij 

hebben de kosten beoordeeld ten opzichte van de begroting en middels deelwaarneming (grotere) 

posten afgestemd met onderliggende stukken. 

Daarnaast hebben wij aanbevelingen gedaan die ons inziens leiden tot meer inzicht in de jaarrekening. 

Complimenten 

Graag willen we onze complimenten geven voor het werk van de penningmeester en de 

administrateur. We hebben onze werkzaamheden in korte tijd kunnen afronden. 

Conclusie 

Op grond van onze waarnemingen hebben wij geen onregelmatigheden geconstateerd in de voor de 

Stichting gevoerde administratie. Wij stellen u voor de jaarrekening conform vast te stellen en 

décharge te verlenen aan het Bestuur. 

Volledigheidshalve delen wij u nog mede dat er geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden. 

Hoogachtend, 

Uw kascommissie 

Almere, 17 april 2018 

W.g. w.g. 

J. van Teijlingen R.H. Ras 


	Verslag kascommissie over JR 2017 d.d. 17 april 2018.pdf
	Page 1

	Jaarrekening 2017 def. 30-4-2018.pdf
	voorblad
	inhoud
	5.1 jaarrek. (voor)
	5.1.1 balans
	5.1.2 res.rek.
	5.1.3 kasstroom
	5.1.4 waard.grondsl.
	5.1.5 toel. balans
	5.1.6 MVA
	5.1.7 toel. res.rek.
	5.1.8 analyse real. en begroot
	5.1.9 vastst. en goedk.
	5.2 overige geg. (voor)
	5.2 Overige gegevens
	 Verklaring kascie.




