HOSPICE EESINGE MEPPEL
Gegevens ANBI Stichting Hospice Eesinge Meppel
De Stichting Hospice Meppel en Omstreken is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Stichting Hospice Meppel wil nalaten of
schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over
schenkingen en erfenissen.
Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's 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 Hospice Meppel vindt u deze gegevens hieronder:
Naam:
Stichting Hospice Meppel en Omstreken ook wel Stichting Hospice Eesinge genoemd.
KvK Noord nummer:
01130159
Fiscaal nummer:
8193.00.111
Contactgegevens:
Stichting Hospice Eesinge Meppel
P/a Rumpte 8
7943 HX Meppel
Tel: 0522 253894 of 0653 132230
E-mail: bestuur@hospicemeppel.nl
Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting Hospice Eesinge Meppel is als volgt samengesteld:
De heer Drs. J.G. Dijkstra, voorzitter
De heer Drs. R.L. Hoornstra, penningmeester
De heer B. ten Lande, secretaris
De heer J. Schouten, bestuurslid medische zaken
Mevrouw M.J.C. Murris-Vermet, bestuur ondersteunende zaken.
Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Hospice Eesinge Meppel is omschreven in de statuten:
De stichting heeft ten doel:
a. het oprichten van een hospice:
b. het verwerven van de daarvoor benodigde voorzieningen, waaronder huisvesting;
c. het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan
mensen in de laatste fase van hun leven, binnen het adherentiegebied van het Diaconessenhuis
Meppel;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
Onder “hospicezorg” wordt in deze statuten verstaan kortdurende opvang buitenshuis met
geïntegreerde medische-, verpleegkundige-, verzorgende-, psychosociale- en/of pastorale
ondersteuning, verleend door professionele hulpverleners en vrijwilligers aan de terminale patiënt en
diens naasten in daartoe specifiek ingerichte ruimtes.
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Beleidsplan:
De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van fondsen en passende huisvesting en
het aantrekken van deskundig personeel en vrijwilligers.
Voor het aantrekken van deskundig personeel en vrijwilligers is een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe (VTZD). Voor de uitvoering van de
zorgtaak heeft VTZD 2 coördinatoren op parttime basis en ca. 70 vrijwilligers tot haar beschikking.
Personeel:
Bij de stichting is geen personeel in dienst.
Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Financiële verantwoording:
Balans per 1 januari 2017/2016
2017
Activa:
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

0,-85,-46.127,-________
46.212,-=======

2016
0,-220,-63.432,-________
63.652,-=======

2017

2016

Passiva:
Reserves en fondsen:
Vrije reserves
45.090,-Kortlopende schulden 1.122,--

45.090,-18.562,--

_______
46.212,-=======

________
63.652,-=======

Staat van baten en lasten over 2016 en 2015
Baten:
Bijdragen gasten
Schenkingen
Overige opbrengsten
Bijdrage Stichting Vrienden van Hospice
Totale baten
Lasten:
Huisvestingskosten
Kosten ingehuurde professionals
Overige algemene kosten
Totale lasten

2016

2015

41.316,-4.610,--,-14.545,-_________
60.471,-========

45.437,-27.879,--,--,-_________
73.316,-========

16.613,-15.242,-28.616,-_________
60.471,-========

24.718,-18.399,-30.199,-_________
73.316,-========

Grondslagen en waardering t.a.v. de financiële verantwoording:
De financiële activa is gewaardeerd conform opgaaf bank.
De vorderingen en liquide middelen en kort lopende schulden zijn opgenomen tegen de nominale
waarde.
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De stichting heeft geen winstoogmerk. De kosten voor opname van de gast zijn niet toereikend voor
een sluitende exploitatie. Een tekort wordt middels een donatie van de Stichting Vrienden Hospice
Eesinge Meppel en Omstreken aangezuiverd.
Meppel, maart 2017.
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