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1 Algemene gegevens

Naam Stichting Vrienden van Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe

Nummer Kamer van Koophandel 04077180

Contactgegevens
Adres Ballöerweg 14, 9409 TN Loon

Telefoonnummer 0653 896685

E-mail adres Vrienden@hospice-assen.nl

Website www.hospice-assen.nl/vrienden-hospice

Aantal medewerkers 0

Aantal vrijwilligers 4

Statutair bestuur
Voorzitter Bonnie Mariëlle Mastenbroek

Secretaris Peter Lodewijk Kwast

Penningmeester Hendrik Steenwijk

Algemeen Bestuurslid Jan Mark Götz

Doelstelling De stichting heeft ten doel: het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van de te Assen gevestigde 

stiching: Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Met als doel  van de Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe: het bieden van opvang en begeleiden van 

mensen in de stervensfase, zodat zij op een waardige wijze afscheid kunnen nemen van het leven en voorts al 

hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin.

De missie van het hospice luidt: "Goede zorg rond het levenseinde, zoals u dat wenst".

Inkomsten instelling Er is een grote groep particulieren en bedrijven, die de stichting jaarlijks met een vast bedrag steunen. 

Daarnaast ontvangt de stichting regelmatig eenmalige giften en soms ontvangt de stichting een bedrag uit een 

erfenis

Besteding van de inkomsten De verkregen inkomsten komen, direct of indirect, allemaal ten goede aan de gasten van het hospice.

Ook wordt jaarlijks een relatief klein bedrag besteed aan de vrijwilligers, werkzaam in het hospice, voor 

trainingen of een kleine attentie.

Sommige gasten kunnen de eigen bijdrage van het hospice niet betalen en ook in dat geval helpt de Stichting 

Vrienden.

Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden

Activiteitenverslag 2021 Het hospice kan in haar huidige vorm niet voldoen aan de toenemende vraag naar palliatieve zorg uit de 

omgeving. Daarom is het besluit genomen om  een nieuw hospice te bouwen aan de Ter Aardseweg 3 in Assen, 

met een verdubbeling van het aantal gastenkamers. In 2021 is de nieuwbouw uitgevoerd en het gebouw wordt 

begin 2022 in gebruik genomen.

De Stichting Vrienden heeft in 2021 diverse acties ondernomen om financiële middelen te genereren om de 

begroting van de nieuwbouw sluitend te krijgen. Diverse landelijke fonsen zijn aangeschreven en ook lokale 

bedrijven en instellingen hebben een bijdrage geleverd. Voor de fondsenwerving is een speciale bankrekening 

"fondsenwerving" geopend, waardoor de ontvangen bedragen rechtstreeks op deze rekening t.g.v. Stichting 

Hospice Noord- en Midden Drenthe worden bijgeschreven.

Ook de via de Stichting Vrienden zijn bedragen t.b.v. het nieuwe hospice ontvangen van onze donateurs, van 

overige particulieren en van instellingen. Hierdoor kon  de Stichting Vrienden een bedrag van EUR 190.000 

overmaken naar de "fondsenrekening".

Daarnaast werd EUR 3650 uitgegeven aan een Sinterklaastraktatie en een eindejaars presentje t.b.v. de 

vrijwilligers



 

 

2 Balans Balansdatum 31-12-2021 (Bedragen in EUR)

Aktiva 2020 2021 Passiva 2020 2021

Vaste activa -               -             Continuiteitsreserve 159.156       29.988       

Bestemmingsfonds nieuwbouw 30.525         

Bestemmingsfonds opening 5.075         

Bestemmingsfonds overige 668            

Voorraden -             -           

Vorderingen -             -           

Liquide middelen 189.681    189.681       35.730    35.730       Kortlopende schulden -               

TOTAAL 189.681       35.730       TOTAAL 189.681       35.730       

Toelichting Van de continuiteitsreserve per eind 2020 is in 2021 EUR 150.000 overgeboekt naar de rekening Fondsenwerving nieuwbouw

Ook het bestemmingsfonds nieuwbouw is in 2021 overgeboekt naar de rekening fondsenwerving

Het bestemmingsfonds opening betr. giften welke specifiek zijn ontvangen t.b.v. de openingactiviteiten van het nieuwe hospice

Het bestemmingsfonds overige betr. giften van de vrijwilligers t.b.v. een cadeau tijdens de opening



 

2 Staat van baten en lasten (Bedragen in EUR)

Baten 2020 2021

Subsidies van overheden 4.000       

Overige subsidies

Baten van subsidies -             4.000       

Giften en donaties van particulieren 24.518       29.418    

Nalatenschappen 30.317       

Giften t.b.v. nieuwbouw 30.525       6.422       

Overige giften 1.075       

Giften 85.360       36.915    

Financiele baten 28               -           

Overige baten 4.084         -           

Som van de baten 89.472       40.915    

Lasten

Communicatiekosten 303            -           

Kosten t.b.v. vrijwilligers 2.122         3.653       

Administratiekosten 494            4.008       

Financiele lasten 284            257          

Overboekingen naar rek. fondsenwerving 186.947  

Overige lasten

Som van de lasten 3.203         194.867  

Saldo van baten en lasten 86.269       -153.951 

Toelichting
Baten: Van Gemeentelijke instanties werd in totaal EUR 4000 subsidie ontvangen voor de openingsactiviteiten

van het nieuwe hospice.

De giften t.b.v. nieuwbouw zijn toegevoegd aan  het bestemmingsfonds nieuwbouw en uiteindelijk

overgeboekt naar de rekening fondsenwerving nieuwbouw.

Lasten: In de administratiekosten is EUR 3897 verwerkt t.b.v. brochures en brieven voor fondsenwerving.


