VRIENDEN HOSPICE EESINGE MEPPEL
ANBI Stichting Vrienden Hospice Eesinge Meppel e.o.
De Stichting Vrienden 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 Vrienden Hospice Eesinge Meppel e.o. vindt u deze gegevens hieronder:
Naam:
Stichting Vrienden Hospice Eesinge Meppel en Omstreken.
KvK Noord nummer:
01182441
Fiscaal nummer:
8224.15.719
Contactgegevens:
Stichting Vrienden Hospice Eesinge Meppel
P/a Gasgracht 23
7941 KG Meppel
Tel: 06 1186 4963
E-mail: vrienden@hospicemeppel.nl
Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Eesinge Meppel is als volgt samengesteld:
De heer Jac Sieben, voorzitter
De heer Leo van der Vegt, penningmeester
Mevrouw Lia Hoekman, secretaris
De heer Hilbert Heitmeijer, bestuurslid
Mevrouw Hermina Hoekstra, bestuurslid
Doelstelling:
Stichting Vrienden Hospice Eesinge Meppel en Omstreken stelt zich ten doel het werven van gelden
ter financiële ondersteuning van het Hospice Eesinge in Meppel en voorts al hetgeen met één en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
brede zin des woords. Hieronder valt ook materiele sponsoring, die rechtstreeks aan het hospice ten
goede komt.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit vruchten van het kapitaal, subsidies, erfstellingen,
legaten, giften, donaties en alle andere verkrijgingen en baten, hoe ook genaamd.
Beleidsplan:
De stichting probeert zijn doelstelling te verwezenlijken door:
- het houden van financiële acties van allerlei aard onder eigen verantwoordelijkheid;
- het participeren in financiële acties van allerlei aard, georganiseerd door andere partijen;
- het aanvaarden van giften, erfstellingen en legaten;
- het actief werven van vrienden, sponsoring en personen die gedurende minimaal 5 jaar een
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lijfrenteschenking willen doen, zulks ter realisering van een structurele inkomstenstroom;
- het zelf organiseren of deelnemen aan door andere partijen georganiseerde activiteiten, waarbij het
Hospice Eesinge Meppel als goed doel centraal staat;
- het op uitgebreide schaal (via media, presentaties, website, lezingen en dergelijke) geven van
voorlichting over Hospice Eesinge Meppel met het uiteindelijke doel financiën te genereren;
- bekendheid vergroten door middel van verspreiding van flyers bij diverse bijeenkomsten met als
doel financiën te genereren.
Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Financiële verantwoording:
Balans per 1 januari 2017/2018

Activa:
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

2017

2018

0,-4.271,-365.430,-_________
369.701,-========

18.375,-1.513,-382.874,-_________
402.762,-========

2017
Passiva:
Reserves en fondsen:
Bestemmingsreserve 369.426,-Kortlopende schulden
275,--

2018

402.401,-361,--

________
369.701,-========

_________
402.762,-========

Staat van baten en lasten over 2017 en 2018
Baten:
Vrienden/donateurs
Giften
Akties
Lijfrente/schenkingen
Rente
Totale baten

Lasten:
Wervingskosten
Administratie- en kantoorkosten
Verzekeringen
Bankkosten
Overige kosten
Bijdrage in exploitatie hospice
Overschot
Totale lasten

2017

2018

11.632,-15.981,-715,--,-2.470,-_________
30.798,-========

9.167,-23.566,-185,-260,-1.313,-_________
34.491,-========

-,-3.170,-376,-200,--,--,-27.052,-_________
30.798,-========

157,-481,-357,-164,-357,--,-32.975,-_________
34.491,-========

Toelichting:
De bestemminsgreserve wordt aangewend voor:
- de exploitatietekorten van de Stichting Hospice Eesinge Meppel;
- de financiering van de vervangingsinvesteringen in het hospice;
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-

de financiering van diepte investeringen in het hospice;
de compensatie van eventuele teruglopende subsidies.

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.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Een tekort in de exploitatie van de Stichting Hospice Eesinge
Meppel en Omstreken wordt via een donatie van de Stichting Vrienden van Hospice Eesinge
aangezuiverd.

Meppel, mei 2018.
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