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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

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

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo Financiële baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3 Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Mw. W. Blonk
	15: Dhr. H. Lieffers
	14: Dhr. P. Francissen
	16: Dhr. G. Bulder
	17: Dhr. M van Heuvel 
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 7
	7: [Gezondheid - Patiënten en families]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Patiënten
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Dhr. R Meijer
	0: Stichting Vrienden van Hospice Het Vliethuys
	5: https://www.hetvliethuys.nl/vrienden.php
	2: Fonteynenburghlaan 5B 2275 CX Voorburg
	4_EM: vrienden@hetvliethuys.nl
	1_KVK: 27248097
	6_RSIN: 810709351
	3_TEL: 0703401315
	51_ML: De Stichting Vrienden van Hospice het Vliethuys stelt zich ten doel: het bijeenbrengen van middelen voor voorzieningen in de ruimste zin ten behoeve van het Hospice het Vliethuys te Voorburg. De missie van deze stichting is:Hospice het Vliethuys verschaft huisvesting en palliatieve zorghulp en dienstverlening aan terminaal zieke patiënten uit Voorburg, Leidschendam, Rijswijk en omgeving. Hospice het Vliethuys is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Het is een plek waar bewoners en hun naasten zichzelf kunnen zijn en zich veilig en geborgen kunnen voelen. Een huis waar veel mogelijk is en waar zeker niets moet. Privacy en het behouden van eigen regie van de bewoner staan hierbij voorop. Op die manier streeft het Hospice er naar om met de inzet van vele vrijwilligers en verpleegkundige beroepskrachten zo goed mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van de bewoners.
	53_ML: Om het doel van deze stichting te verwezenlijken moeten de nodige gelden verworven worden om ieder jaar opnieuw garant te kunnen staan voor het exploitatietekort van de Stichting Hospice het Vliethuys, aanpassingen aan het onderkomen van het Hospice en mogelijke vervangingsinvesteringen. Tevens wil de vriendenstichting een noodzakelijke reserve aanhouden om deze steun ook voor een aantal jaren te kunnen garanderen. Daartoe is een minimale toezegging gedaan van in totaal € 500.000, zijnde een voorlopige dekking van de begrote tekorten voor 2020-2025. Het Hospice het Vliethuys heeft een zeer goede naam en het draagvlak in de regio is groot.
	54_ML:  De volgende acties worden ondernomen om ieder jaar de inkomsten te realiseren.• Contacten onderhouden met ondernemers en sponsoren onder meer door                                          ontbijtsessies op het Hospice• Wijde distributie van de folder• Een informatieve pagina op de website van Hospice het Vliethuys• Regelmatig een persbericht over Hospice het Vliethuys in de lokale kranten in samenwerking met onze PR adviseur• Contact onderhouden en het sturen van een jaarlijkse acceptgiro naar de donateurs• Het uitbrengen van nieuwsbrieven en een magazine  • Reclame bij gasten en naasten voor deze stichting• Mensen wijzen op de mogelijkheid van legaten en notariële giften• Zo nodig speciale acties door derden of door onszelf geïnitieerd, zoals een sponsordiner
	56_ML: Het bestuur ontvangt de wettelijk toegestane onkostenvergoeding voor bestuurders van ANBI stichtingen. Het stort deze jaarlijks terug als gift aan de Stichting.
	57_ML: In 2020 werden als gevolg van de Covid-19 pandemie geen specifieke fondsen -wervingsactiviteiten verricht. Het jaarlijks fondsenwervingsdiner vond geen doorgang.. In 2020 heeft de Vriendenstichting € 135.000,- overgemaakt naar het Hospice als bijdrage in de exploitatie en investeringen.  
	55_ML: Jaarlijks zuivert de Vriendenstichting de exploitietekorten aan van de Stichting Hospice het Vliethuys. Voorts financiert de Vriendenstichting de investeringen van het Hospice in het pand en de onderhoudskosten daarvan, voorzover deze niet door giften van derden kunnen worden gedekt. De vrienden houden vermogen aan in de vorm van een bestemmingsreserve, liquide middelen en een aandelenportefeuille bij drie banken. Zie voor een toelichting hierop de jaarrekening. 
	56: 
	_MLT: https://www.hetvliethuys.nl/vrienden.php
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.hetvliethuys.nl/vrienden.php
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 541
	6_GT: 
	7_GT: 372720
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 1197514
	4_GT: 541
	9_GT: 1570234
	10_GT: 1570775

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 500000
	3_GT: 
	1_GT: 22788
	9_GT: 1525
	4_GT: 1046462
	10_GT: 1570775
	5_GT: 1569250

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 200000
	3_GT: 
	1_GT: 22788
	9_GT: 817
	4_GT: 1139460
	10_GT: 1363065
	5_GT: 1362248

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 721
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 1362344
	4_GT: 721
	9_GT: 1362344
	10_GT: 1363065

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: De algemene reserve is grotendeels bestemd voor een toekomstige aankoop van het pand dat Hospice Het Vliethuys momenteel huurt. In 2020 is over deze aankoop met de Reinier de Graafgroep onderhandeld, maar helaas werd er geen overeenstemming bereikt. Het bestuur houdt hoop om in de toekomst, ondanks de teleurstelling over de afloop van de onderhandelingen, het pand te kunnen verwerven. Om die reden acht het bestuur het aanhouden van deze reserve verantwoord. Vanwege de ontwikkelingen op de financiële markt, waaronder het moeten betalen van rente voor het aanhouden van liquide middelen heeft het bestuur in 2020 besloten een deel van de liquide middelen te beleggen. 

	3: 
	1: 
	1_A7: 1309
	2_A7: 234357
	3_A7: 68611
	4_A7: 304277
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 15000
	10_A7: 15000
	11_A7: 
	12_A7: 37910
	13_A7: 357187
	25_A7: 
	26_A7: 15185
	27_A7: 150185
	28_A7: 
	29_A7: 207002
	15_A7: 135000
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 
	24_A7: 135000
	23_omschrijving: 

	2: 
	1_A7: 1186
	2_A7: 
	3_A7: 116788
	4_A7: 117974
	5_A7: 500
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 500
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 118474
	25_A7: 
	26_A7: 15640
	27_A7: 59640
	28_A7: 
	29_A7: 58834
	15_A7: 44000
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 
	24_A7: 44000

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	JV: 
	_MLT: https://www.hetvliethuys.nl/vrienden.php
	knop: 

	3_ML: 



