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Voorwoord
2017 was een bijzonder jaar. We vierden het 20-jarig bestaan van het Hospice
Zutphen dat in Brummen, als één van de eerste hospices, in 1997 werd
opgericht. 10 jaar later vond verhuizing plaats en sinds 2007 is het hospice
gevestigd aan de Thorbeckesingel in Zutphen.
Intussen zijn er veel hospices op allerlei plaatsen in Nederland in gebruik
genomen. Jaarlijks worden in die hospices ongeveer 11.000 gasten verzorgd
en daarbij helpen naast professionele krachten, bijna 11.000 vrijwilligers. Inzet
van hen is: ‘laat niemand in eenzaamheid sterven’.
De palliatieve en terminale zorg is een verder gespecialiseerde en
geprofessionaliseerde discipline geworden. Daaraan is ook in ons hospice in
de afgelopen jaren verder inhoud gegeven. Het gaat het om het verlichten
van lijden door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn
en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
Bij de viering van ons 20-jarig jubileum hebben we aandacht gegeven aan het
hospice als instelling in de buurt met een open buurtdag. Voor vrijwilligers
die nu aan het hospice zijn verbonden maar ook voor degenen die dat in
het verleden hebben gedaan werd de jaarlijkse verwendag op 20 juni extra
feestelijk gevierd door daaraan het karakter te geven van een reünie. Niet
minder dan in totaal 120 aanwezigen beleefden een prachtige middag en
avond afgesloten met muziek in het Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem.
Op 9 november werd in de Buitensociëteit van de Hanzehof een symposium
gehouden met als thema ‘Horen, Zien en Zwijgen?’ Uitgangspunt daarbij was
dat de zorg zo goed mogelijk afgestemd wordt op de diversiteit van de gasten.
Aandachtspunten die de verschillende inleiders naar voren brachten
waren: meer compassie; liefdevolle aandacht in de zorg; de geneeskunde
is soms genezen, vaak verlichten, altijd troost bieden; al is de ander nog zo
hulpbehoevend, laten voelen dat hij of zij ertoe doet blijft belangrijk; je steeds
realiseren dat de gast bezig is een nieuwe verhouding tot de wereld te zoeken
in het licht van diens sterven.

Onze gasten
In 2017 zijn er 67 gasten in het hospice opgenomen. In totaal
zijn er 71 gasten verpleegd in 2017; vier gasten waren al in
2016 opgenomen. De intakes en opnamen zijn verzorgd
door de coördinatoren in nauwe samenwerking met de
verpleegkundigen en de verwijzers.
Er waren 1392 ligdagen, dat betekent een bezettingsgraad
van 76,3% procent. Het gemiddeld aantal ligdagen is 1392
dagen gedeeld door het aantal verpleegde gasten van 71 is:
19,61 ligdagen.

Organisatie
De dagelijkse leiding is in handen van de coördinatoren
Tineke Breuer en Kathy de Vries. Zij zijn sinds 1 januari 2016,
ieder voor 25 uur per week, in dienst. De coördinatoren zijn
verantwoordelijk voor een goed verloop van de dagelijkse
gang van zaken en voor het goed functioneren van alle
disciplines in het hospice. Ook zijn ze het aanspreekpunt voor
familie en naasten.
In het hospice wordt palliatieve zorg verleend aan de
gasten. Palliatieve zorg omvat aandacht voor problemen
van lichamelijke, psychosociale én spirituele aard. Sinds
1 september 2016 is een geestelijk verzorger voor acht uur
per week aangesteld in dienst van Hospice Zutphen. Deze
aanstelling is in 2017 gecontinueerd. De geestelijk verzorger
maakt zo mogelijk met iedere nieuwe gast kennis en als de gast
of diens familie dit wenst, wordt ondersteuning aangeboden.

De zorgvrijwilligers zijn de spil in Hospice Zutphen. Zij
verzorgen de gasten en hun familie in huis op een manier
die bij hen past. De gast en diens naasten bepalen zelf wat
er voor hen in de laatste levensfase van belang is. Belangrijk
is de sfeer waarin de gasten zich veilig en geborgen voelen
ondanks hun slechte lichamelijke conditie. Er zijn door de
zorgvrijwilligers in 2017 circa 20.000 aan zorguren besteed
aan de gasten. Dat is een maatschappelijke waarde van circa
€ 300.000.
Het hospice biedt een bijna-zoals-thuis situatie aan voor
gasten en hun naasten. De zestig zorgvrijwilligers zijn allen
intern opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold. Deze
vrijwilligers zijn ieder tweemaal vier uur per week werkzaam
in de zorg voor de gast in het hospice. Veel zorgvrijwilligers
nemen ook deel aan werkgroepen en andere activiteiten.
Naast de zorgvrijwilligers zijn er nog veertig vrijwilligers voor
andere werkzaamheden zoals voor de tuin, het onderhoud,
de boodschappen, de verzorging van de bloemen, ICT,
administratie, koken, secretariaat, bestuur enzovoorts. Ook
deze vrijwilligers zijn veelal wekelijks tweemaal vier uur
werkzaam voor of in het hospice.
In de verzorging van de gast worden de zorgvrijwilligers
bijgestaan door een vast team van verpleegkundigen van de
Thuiszorg Groot Gelre. 24 uur per dag is een verpleegkundige
aanwezig in het hospice.
Alle verpleegkundigen zijn opgeleid in de palliatieve terminale
zorg.

We kunnen terugzien op een jaar waarin met medewerking van veel
vrijwilligers het 20-jarig bestaan gedenkwaardig kon worden gevierd.
Naast vrijwilligers is ook een woord van dank op zijn plaats voor iedereen:
die, materieel en financieel, heeft bijgedragen aan het verbeteren van pand,
inrichting en overige faciliteiten. Gastvrij en met veel zorg blijven wij ons voor
ons hospice inzetten.

Pieter de Jong, voorzitter Stichting Hospice Zutphen
Jacobine de Meij, voorzitter Stichting Vrienden Hospice Zutphen

Hospice Zutphen jaarverslag 2017

3

De medische zorg wordt uitgevoerd door de eigen huisarts van de gast. Voor de gasten
die niet uit de directe omgeving komen, is een vast team van huisartsen beschikbaar.
In 2017 heeft de presentiebenadering van gasten en hun naasten meer en meer vorm
gekregen. Karakteristiek voor de presentiebenadering is: Er zijn voor de ander, alles
draait om de goede en nabije relatie - veel meer dan het oplossen van problemen -,
om zorg, om de waardigheid van de ander, het erkennen van de ander, om een
nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, om de wil de ander tot zijn of
haar recht te laten komen en niemand af te schrijven.
Eén van de coördinatoren heeft in 2017 de Leergang Leiding geven aan Presentie
gevolgd en met een positief resultaat afgesloten. In het werkoverleg en tijdens
jaargesprekken wordt regelmatig aandacht besteed aan de verschillende aspecten
van de presentiebenadering.
In 2017 is een start gemaakt met het verkennen van mogelijkheden voor het verlenen
van complementaire zorg aan de gasten. Hierbij zijn vier aandachtsgebieden
benoemd, te weten: muziek, ontspanning, hand- en voetmassage en aromatherapie.
Complementaire zorg is de zorg die gegeven kan worden in aanvulling op de standaard
zorg - lichamelijk, psychosociaal en spiritueel. De complementaire zorg richt zich
vooral op het bevorderen van ontspanning en comfort. Het is dus geen therapie of
behandeling. In 2018 volgen workshops en opleidingen voor zowel verpleegkundigen
als vrijwilligers.
Hospice Zutphen is aangesloten bij de VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor
organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. De VPTZ ondersteunt de
lokale VPTZ-organisaties. Hospice Zutphen neemt deel aan het Netwerk Palliatieve
Zorg Achterhoek. Coördinatoren en vrijwilligers volgen regelmatig themadagen en
opleidingen bij de VPTZ.
De besturen van de Stichting Hospice Zutphen en van de Stichting Vrienden Hospice
Zutphen vergaderen maandelijks. Daarnaast hebben de besturen tweemaal per jaar
een gezamenlijke vergadering. Om de informatieoverdracht tussen de beide besturen
te waarborgen is één bestuurslid van de Stichting Hospice Zutphen ook bestuurslid
van de Stichting Vrienden.

In een organisatie met veel vrijwilligers vragen de
onderlinge contacten, betrokkenheid en samenwerking
de voortdurende aandacht. De coördinatoren maken
maandelijks een nieuwsbrief voor alle vrijwilligers. Voor
iedere vergadering van het bestuur van het hospice
maken de coördinatoren het Brugnieuws. Hierin worden
de actuele ontwikkelingen en de stand van zaken in huis
vermeld.
Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst van vrijwilligers
en bestuur georganiseerd. In deze bijeenkomst blikken we
terug op het afgelopen halfjaar en geven we informatie
over de plannen voor het komende half jaar. Ook de
financiële situatie van het hospice komt aan de orde.
Om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren
wordt met een bepaalde regelmaat een multidisciplinair
overleg gehouden waaraan deelnemen: de huisarts,
verpleegkundigen, geestelijk verzorger, coördinator van
het hospice en eventueel een familielid van de gast en/
of een vrijwilliger.
In 2017 is een start gemaakt met het organiseren van een
moreel beraad bij medische ethische vraagstukken. De
geestelijk verzorger neemt hiertoe veelal het initiatief.
Deze heeft in 2017 de opleiding: Leiden van een moreel
beraad gevolgd.
Twee keer per jaar is er een herdenkingsbijeenkomst waar
de in het voorgaande halfjaar overleden gasten in het
bijzijn van hun naasten herdacht worden. De organisatie
hiervan berust bij de coördinator, de geestelijk verzorger
en een aantal vrijwilligers.
Aan de coördinatoren en de geestelijk verzorger wordt
minimaal een keer per jaar supervisie aangeboden. Aan
de zorgvrijwilligers wordt vier keer per jaar supervisie
aangeboden. Deze laatste
heeft een verplichtend
karakter.

Kwaliteit
Het bestuur van het Hospice Zutphen hecht bijzonder aan
het kwaliteitsbeleid. Het gaat om de kwaliteit van zorg voor
de gasten op het somatische, psychosociale en spirituele
vlak maar ook om de kwaliteit van samenwerking,
veiligheid en scholing van de medewerkers.
Het bestuurslid dat belast was met de kwaliteit van
zorg, Karin van Heijst, heeft in 2017 na 6 jaar intensief
bestuurswerk haar taak reglementair beëindigd. Zij is in
mei opgevolgd door Maarten van der Kroef.
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Wat is er in 2107 gedaan op het gebied van kwaliteitsbeleid?

•

Alle hulpverleners verbeteren voortdurend de kennis van palliatieve zorg. Dit
gebeurt door nascholing, individueel of gezamenlijk.

•

Er vindt supervisie plaats voor vrijwilligers, coördinatoren en verpleegkundigen.
De supervisie voor de vrijwilligers behoeft nadere aandacht.

•

Er is regelmatig overleg tussen de coördinatoren en het bestuur.

•

Als er aanleiding voor is, vindt multidisciplinair overleg of moreel beraad plaats.

•

De samenwerking met disciplines buiten het hospice wordt voortgezet. De
coördinatoren zijn actief betrokken bij het Palliatieve Netwerk Zutphen. Een
bestuurslid neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep. Er is jaarlijks
bestuursoverleg met Noaberhulp Zutphen.

•

Tevens worden de contacten met Gelre Ziekenhuizen en de hospices in de nabije
omgeving onderhouden.

•

Met de thuiszorgorganisatie Groot Gelre, de formele werkgever van de
verpleegkundigen, wordt structureel overlegd.

•

De veiligheid van de gasten, bezoekers en de zorgverleners dient gewaarborgd
te zijn.

•

De presentiemethode is met succes geïmplementeerd. Er is overleg geweest over
complementaire zorg. Deze zorg zal in de nabije toekomst een plaats krijgen in
het hospice.

•

Er is besloten om voorlopig nog niet te investeren in respijtzorg. Wellicht zal dit in
de toekomst anders zijn.

•

Het aantal euthanasieverzoeken is, net zoals landelijk, in het hospice in 2017 sterk
toegenomen. Dit was een reden om een samenkomst te organiseren met de
medewerkers van het hospice en de huisartsen uit de regio. Deze avond is zeer
goed bezocht, er is uitgebreid van gedachten gewisseld met respect voor elkaars
standpunten.

Stichting Hospice Zutphen
Exploitatierekening en balans
Het huishoudboekje 2017
Het jaar 2017 was een belangrijk jaar voor het hospice ook voor wat betreft
de financiën. Door een zeer welwillende medewerking van de Stichting
Vrienden Hospice Zutphen en Stichting MIK hebben we de jaarlijkse
financieringslasten (rente en aflossing) fors weten te verlagen.
Dit in combinatie met de verhoogde bijdragen van Rijk en Gemeente is de
daggeldvergoeding (de bijdrage van de gasten) sterk verlaagd en bedraagt
vanaf 1 januari 2018 € 50 per dag (minimaal). Voor gasten die deze bijdrage
echt niet kunnen betalen zal het Gastenfonds van de Stichting Vrienden
bijspringen zodat nimmer een gast zal worden geweigerd om financiële
redenen.
In mei zijn de zonnepanelen op het dak geplaatst. Doel van deze aanschaf
is het verder verlagen van de uitgaven van het hospice en uiteraard leveren
we zo ook mooie bijdrage aan de terugdringing van de uitstoot van
broeikasgassen.
Naast de hiergenoemde bijdragen is ieder jaar weer heel belangrijk de giften
van personen en instellingen. Het Hospice / Vrienden van het Hospice wordt
steeds beter gevonden door allerlei donateurs. Alle gulle gevers nogmaals
hartelijk dank.
De overige kosten en opbrengsten liggen zeer goed in lijn met de begroting
2017 en de resultaten van de voorgaande jaren.
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Exploitatierekening 2017
Resultatenrekening over

Balans per 31 december 2017
2017
bedragen in €

2016
bedragen in €

Subsidies

Zorgvrijwilligers
in opleiding: 10
Niet zorgvrijwilligers: 25
Bestuur
Hospice Zutphen: 6
Bestuur
Vrienden Hospice Zutphen: 4
Verpleegkundigen: 9
Coördinatoren:
Tineke Breuer
Kathy de Vries
Geestelijk verzorger:
Miek den Daas
Bestuur Hospice:
Pieter H. de Jong
(voorzitter)
Willem Tiggeler
(penningmeester)
Hilda de Bruin
(secretaris)
Karin van Heijst
(kwaliteit van zorg, tot 30-5-2017)
Maarten van der Kroef
(kwaliteit van zorg, vanaf 1-6-2017)
Gert Meijboom
(communicatie)
COLOFON:
Jaarverslag 2017
Redactie:
Gert Meijboom

2017

2016

bedragen in €

bedragen in €

Vaste activa

Opbrengsten
Zorgvrijwilligers: 53

Activa

184.883

166.820

Dagvergoedingen

74.475

88.046

Stichting Vrienden

22.602

40.000

Overige opbrengsten

28.520

34.588

totaal opbrengsten 310.480

329.454

Materiële vaste activa

748.261

1.041.835

Vorderingen en
overlopende activa

67.763

53.453

Liquide middelen

51.915

157.304

119.678

209.758

Vlottende activa

Totaal vlottende activa

Personeelskosten

totaal

Lonen en salarissen

76.571

63.696

Sociale lasten

20.579

9.939

0

2.420

31.110

28.229

Pensioenkosten
Andere personeelskosten
totaal personeelskosten 128.260

Afschrijvingen vaste activa

Overige bedrijfskosten

104.284

52.716

92.436

102.507

109.628

867.939

1.251.593

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal

63.567

162.632

Bestemmingsreserve

17.095

17.095

Voorzieningen

40.332

25.332

Langlopende schulden

700.000

950.000

Kortlopende schulden
en overlopende passiva

46.945

96.534

totaal

867.939

1.251.593

Financiële baten en lasten
Rente lasten/baten kort
Rente lasten lang
totaal baten en lasten

Overige baten en lasten

396

-727

16.070

23.450

16.466

22.723

9.595

0

936

383

Vormgeving:
Rion Design

Exploitatieresultaat

In 2017 voerden we in nauw overleg tussen de Stichting Vrienden Hospice Zutphen, Stichting
Hospice Zutphen en leninggever Stichting Mensen in de Knel een financiële mutatie door, waarbij
liquide middelen van Stichting Vrienden tot een bedrag van € 150.000,- werden overgeheveld naar
Stichting Hospice Zutphen. Laatstgenoemde stichting heeft daarmee een deel van de lening, die ze
heeft van Stichting Mensen in de Knel afgelost en tegelijkertijd een afwaardering van het gebouw
doorgevoerd. Hierdoor dalen voor Stichting Hospice Zutphen de jaarlijkse afschrijvingslasten,
aflossingsverplichtingen en rentelasten. Als gevolg daarvan dalen ook de kosten voor het verblijf
in het hospice, waardoor het beroep op het Gastenfonds naar verwachting zal afnemen.
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Voor het bestuur van de Vrienden stond 2017 vrijwel geheel in het teken van het evenement
KleurRijk Leven.
Daarnaast heeft het zijn bijdrage geleverd aan het organiseren van het symposium op 9 november
2017, dat in het kader van het twintig jarig bestaan van het Hospice Zutphen.
Anders dan voorgaande jaren is dat dit jaar een scala aan culturele activiteiten de uiteindelijke
veiling vergezelden.
Een andere verandering is dat er twee digitale veilingen zijn georganiseerd in plaats van een
hamerveiling.

Stichting Vrienden
Hospice Zutphen 2017

De culturele activiteiten bestonden uit een pop-up winkel met de kunstwerken die geveild werden,
twintig verschillende kunstworkshops georganiseerd voor een kunstweekend, een filmavond,
een optreden van celliste Eleonora Tan, een lezing over Zutphense iconen, een optreden van
vocal group Sotto Voce en een verkoopexpositie. Alle activiteiten speelden zich af in historische
Zutphense panden - De Biervoerder, Dat Bolwerck, Luxor Theater en de Burgerzaal. Tijdens de
activiteiten werd er gecollecteerd voor het gastenfonds van Hospice Zutphen. Het thema van de
vierde editie van KleurRijk Leven is ‘kunst maken, kunst kijken en kunst kopen’. KleurRijk Leven
begon in april en eindigde in november.
Kunstenaars en particulieren hebben ruim 130 kunstwerken beschikbaar gesteld voor de veiling.
Oorspronkelijk zou een deel van de kunstwerken worden geveild tijdens de hamerveiling op zondag
18 juni. Het plan was om deze in de Burgerzaal onder leiding van de enthousiaste veilingmeester
Harm Edens te veilen. In verband met het zonnige en warme weer was de opkomst gering en ter
plekke hebben we besloten deze veiling uit te stellen naar het najaar. In plaats van de hamerveiling
is uiteindelijk gekozen voor een tweede online veiling, aangezien de veilingmeester het hospice
liet weten helaas geen tijd meer te hebben voor de veiling. Kleurrijk Leven heeft uiteindelijk ruim
11.000 euro opgebracht.

Bestuurssamenstelling
Stichting Vrienden
Hospice Zutphen
tot 31-12-2017
Adriaan van Oosten (voorzitter)
Jacobien de Meij (secretaris)
Jan Fikken (penningmeester)
Judith Kroes (ambassadeur)
Marco Lichtenberg (fundraising)
per 1-1-2018
Jacobien de Meij (voorzitter)
Judith Kroes (secretaris)
Jan Fikken (penningmeester)
Marco Lichtenberg (fundraising)

Bestuurssamenstelling, organisatie en beheer
Het bestuur bestond in 2017 uit: Adriaan van Oosten (voorzitter), Jacobine de Meij (secretaris) Jan
Fikken (penningmeester), Judith Kroes (lid), en Gert Meijboom, die in de loop van het jaar terugtrad
als bestuurslid van de Stichting. Hij blijft bestuurslid van Stichting Hospice Zutphen. Het bestuur
van de Stichting Vrienden heeft maandelijks vergaderd. Hilda de Bruin, bestuurslid van Hospice
Zutphen, woont de vergaderingen van de Vrienden bij en zorgt voor de verbinding tussen beiden
stichtingen. Twee maal was er een gezamenlijke vergadering met het bestuur van de stichting
Hospice Zutphen.
Per 1 januari 2018 heeft Adriaan van Oosten aan het eind van de maximale statutaire zittingstermijn
van zes jaar zijn functie neergelegd. Hij is opgevolgd door Jacobine de Meij. Judith Kroes vervult
vanaf die datum de functie van secretaris. De administratie van de stichting bleef in de vertrouwde
handen van een viertal, administratief geschoolde, vrijwilligers. De beheerskosten zijn daardoor
minimaal.
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Activiteiten
Donateurs: De inkomsten uit donaties daalden in 2017 van ruim € 33.000,- in 2016
naar € 26.843,-.
De Club van Honderd: deze activiteit heeft als doel om bedrijven, verenigingen en
andere instellingen voor een periode van 5 jaar als sponsor aan de Stichting Vrienden
te binden. Zij verbinden zich dan om jaarlijks een bedrag van € 100 of een veelvoud
daarvan te doneren en ontvangen in ruil daarvoor een certificaat en naamsvermelding
o.a. op de website van het hospice.
Roparun: De doorkomst van Roparun in de avond en nacht van 1e Pinksterdag 2017
was opnieuw, evenals in voorgaande jaren, een groot succes. Samen met o.a. de
Stichting Doorkomst Roparun, de Achterhoekrunners en vele vrijwilligers was er een

lang feëriek lint van lichtjes van Warnsveld tot en met De Hoven. De hartelijkheid en de goede sfeer
in Zutphen leidden er opnieuw toe dat Zutphen opnieuw de eerste prijs (t.w.v. € 50.000) won als
beste doorkomststad. In 2017 ontvingen we uit de toegekende prijs van de doorkomst 2016 een
cheque ter waarde van € 24.625. Dit geld werd, conform het doel van Roparun, besteed aan de
aanschaf van materialen die het verblijf van de gasten aangenamer maken.
Nieuwsbrief: Hospice Zutphen en Vrienden Hospice Zutphen informeren belangstellenden over
het reilen en zeilen van het Hospice via de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief valt op de deurmat bij
donateurs en begunstigers, maar ook personen, instellingen of bedrijven waarmee Hospice
Zutphen samenwerkt. De Nieuwsbrief is verder informatief voor mensen die Hospice Zutphen
nog niet goed kennen en er meer over willen weten. Ook in 2017 verscheen de Nieuwsbrief, zoals
gebruikelijk, twee maal.

Fondsenwerving, beheer en besteding
De Vrienden brachten in 2017 in totaal € 41.472 (2016: € 123.112) bijeen. Een belangrijk deel
daarvan (€ 29.818) komt op het conto van giften, donaties en sponsorbijdragen; een redelijk
continue stroom van inkomsten. Zonder al te veel in detail te gaan noemen wij de
Categorieën van gulle gevers:
Giften/acties particulieren
Giften/acties bedrijven/club van honderd
Opbrengst KleurRijk Leven 4			

€ 24.070
€ 2.975
€ 10.889

Met deze inkomsten blijft het mogelijk steun te verlenen aan Hospice Zutphen. Met dat steunbedrag
kunnen de eigen bijdragen van de gasten worden aangevuld, die zelf de kosten niet kunnen
betalen, zodat ieder die dat wil gebruik kan maken van de diensten van Hospice Zutphen. Het
resultaat is toegevoegd aan het Gastenfonds.

Toelichting op de balans
De overdracht van € 150.000 aan Hospice Zutphen is ten laste gegaan van de liquide middelen en
zorgt voor een afname van het Gastenfonds.
De kortlopende schulden betreffen verrekeningen met Hospice Zutphen inzake de besteding
van het in 2016 ontvangen legaat. Daarmee is een zonne-installatie op het dak van het hospice
gerealiseerd en is een deel van het computernetwerk in het hospice vervangen.
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Stichting Vrienden
Hospice Zutphen
Exploitatierekening
en Balans 2017

Balans per 31 december
Activa

Liquide middelen

Exploitatierekening 2017

totaal activa
2016
bedragen in €

29.818

Kleurrijk leven

10.889

48.665

-611

Opbrengsten

24.625

28.389

Aanschaffingen t.b.v Hospice

-24.625

-28.400

Organisatiekosten
Overige opbrengsten
765

Overige opbrengsten
totaal opbrengsten

264

30.578

223.585

368.979

223.849

399.557

33.538

33.538

156.171

244.299

Gastenfonds

35.000

Reservering steun HZ
in 2016 (2015)

Roparun, doorkomst sponsorloop

Rentebaten minus
bankkosten

bedragen in €

Eigen vermogen

Continuiteitsreserve GF

Opbrengsten
Organisatiekosten

bedragen in €

Passiva
Stichtingskapitaal

Opbrengsten
Giften donaties en
Sponsorbedragen

2016

Vlottende activa
Vorderingen en
overlopende activa

2017
bedragen in €

2017

Reserve Steunfonds
Graafschap

6.000

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
en overlopende passiva

34.140

80.720

totaal passiva

223.849

399.557

1.898
73.171

41.472

123.112

Bestedingen
Donaties Gastenfonds
bestemming van deel
ontvangen legaat
Donatie aan Hospice Zutphen
uit Gastenfonds

36.250
17.000

41.714

1.600

924

18.600

78.888

22.872

44.224

Algemene kosten
Kantoor, advies en P.R.
totaal kosten
Resultaat
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Hoe u Hospice Zutphen
kunt ondersteunen
U kunt Hospice Zutphen op verschillende
manieren ondersteunen:
Vriend/donateur worden
Onze vrienden steunen ons jaarlijks met minimaal €20. Donateur
kunt u worden door het aanmeldingsformulier op onze website te
downloaden, in te vullen en op te sturen.
Periodieke schenkingen
Periodieke schenking van een vast bedrag gedurende minimaal vijf
achtereenvolgende jaren kan voor de gever fiscaal interessant zijn.
Om periodieke giften van de belasting te kunnen aftrekken is geen
notariële akte meer nodig. Tegenwoordig voldoen de volledig ingevulde
formulieren van de Belastingdienst.
Erven en nalaten
De Stichting Vrienden van Hospice Zutphen kunt u als begunstigde
opnemen in uw testament. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen
bij uw notaris. Wij zijn een ANBI-erkende stichting. Een ANBI betaalt
geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen
die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Club van Honderd
Bedrijven en instellingen of verenigingen kunnen lid worden van de
Club van Honderd. Ze leggen zich vast voor een jaarlijkse schenking van
een veelvoud van € 100, gedurende minimaal vijf jaren. De minimum
jaarlijkse bijdrage is honderd euro. Deze schenkingen worden in hun
geheel toegevoegd aan het gastenfonds van het hospice. Leden
ontvangen een certificaat van deelname en zij kunnen vermelden dat
zij lid zijn van de Club van Honderd in hun interne en externe uitingen.
Eenmalige giften
Ook eenmalige giften zijn van harte welkom. U kunt uw gift via onze
website op een veilige manier via iDeal overmaken. U vult zelf een
bedrag in. In 2017 ontvingen wij – met dank aan de gevers – meer dan
honderd eenmalige giften.

Hospice Zutphen
Thorbeckesingel 2
7204 KS Zutphen
Telefoon 0575 566 333
info@hospice-zutphen.nl
www.hospice-zutphen.nl
.hospicezutphen

