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Rekening en verantwoording St. Vrienden van St. Hospice Zwolle 

 

BALANS

Activa  2018  2017 

 

Vorderingen 

Donateursbijdragen  3.250  2.000 

Bijdrage Hospice  7.750  16.354 

Overige  2.486  479 

 

Liquide middelen 

Rabobank rekening courant  1.353  118 

Rabobank spaarrekening  298.000  193.451 

     

Totaal  312.839  212.502 

Passiva  2018  2017 

 

Stichtingsvermogen 

Saldo per 1 januari  212.479  172.286 

Saldo boekjaar  100.360  40.193 

Saldo per 31 december  312.839  212.479 

 

Overige schulden 

Nog te betalen bedragen  -  23 

 

     

Totaal  312.839  212.502

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

  2018  2017 

Baten 

Donateurs, instanties acties en giften  102.342  74.872 

 

Lasten 

Bijdrage aan St. Hospice Zwolle  -  34.146 

Activiteiten voor leden  1.617  318   

Bestuurskosten  252  70 

Financieringskosten  111  145 

 

Batig saldo  100.360  40.193 

 

Voor toelichting zie volgende pagina 



Jaarrekening 2018 Stichting Vrienden van Stichting Hospice Zwolle 

 

Toelichting Balans en Staat van baten en lasten 

 

Grondslagen 

De genoemde bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde. 

 

Toelichting 

Stichting Vrienden van Stichting Hospice Zwolle verzorgt de funding voor Stichting Hospice Zwolle. In het startjaar 

2016 en het jaar 2017 was er een bijdrage vanuit St. Vrienden nodig om de exploitatie rond te krijgen van 

respectievelijk € 86.773 en € 34.146. In 2018 kon het Hospice haar exploitatie financieren zonder bijdrage van het 

Hospice. Dit is een bijzondere situatie. Deze wordt veroorzaakt door een (aantal) tijdelijke donaties. Voor 2019 is 

in de begroting van het Hospice wederom geen bijdrage opgenomen.  

Dat het Hospice geen bijdrage van St. Vrienden nodig heeft is niet standaard, daarom zijn we als bestuur ook nog 

volop fondsen aan het werven. 

De baten zijn in 2018 fors gestegen ten opzichte van 2017. In 2018 waren er 69 leden van de ‘club van 100’ (2017: 

68), het totaal aan ontvangen donaties van de leden is licht gedaald. De donateurs die geen lid van de ‘club van 

100’ zijn, met name particulieren, hebben 100% meer gegeven dan in 2016. Daarnaast zijn er in 2018 7 acties 

geweest zoals de Zwolse halve marathon en de Mont Ventoux (2016: 6) en is de opbrengst gestegen met 50%. 

Naast diverse bijdragen van instanties zoals kerken (totaal licht gestegen) hebben we ook veel giften ontvangen, 

waaronder van (nabestaanden van) gasten ontvangen. De giften zijn gestegen met 125%. 

 

Bestemming batig saldo 

Het batig saldo wordt in zijn geheel toegevoegd aan het Stichtingsvermogen. Dit stichtingsvermogen zal in de 

toekomst aangewend worden voor tekorten bij het Hospice (als gevolg van het wegvallen van bepaalde 

bijdragen). Daarnaast wordt er gesproken over grotere projecten zoals het uitbreiden van ruimten waar nu tekort 

aan is en de financiering van een eventuele uitbreiding van het hospice. Deze eventuele uitbreiding is nog niet in 

een concrete fase aanbeland, maar hiervoor zal mogelijk een flink deel van de middelen benodigd zijn. 


