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1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van 
Koophandel

Stichting Hospice Nijkerk en omstreken 

3 . 2 . 1 . 1 . 1. 6 . 1 . 9 ;

Contactgegevens. Vul minimaal i van de velden Adres, Telefoonnummer ofE-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Website (*)

Vetkamp 23

0 3 . 3 2 . 4 . 7  3 . 1 . 0 0

info@hospicenijkerk.nl

www.hospicenijkerk.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) 

Aantal vrijwilligers (*)

Gezondheid - Genezing en zorg

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

Nederland

... 3 : Betaalde personeelsleden In gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 ... 2  , 5 ;  Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statuta i r bestu u r va n d e i nste 11 i ng

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie 
bestuur (*)

E. Nagel

W.B. Veenendaal - van de Groep

J. Vreekamp

J.J. van de Kuinder

H.C. van den Berg

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

Algemeen publiek Kinderen Slachtoffers van geweld
Alleenstaande ouders i Lhbtqi+ Slachtoffers van natuurrampen
Analfabeten Mensen met een beperking Slachtoffers van oorlog

X Chronisch zieken Milieu Slachtoffers van seksueel misbruik
Dak-en thuislozen Minderheden Studenten
Dieren Minima Verslaafden
Gedetineerden Natuurgebieden Vluchtelingen
Gelovigen Oceanen en zeeën Vrouwen en meisjes
Gemeenschappen X Ouderen Werklozen
Jongeren X Patiënten Wildlife

Overig

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

mailto:info@hospicenijkerk.nl
http://www.hospicenijkerk.nl
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1 Algemeen (vervolg)

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

Het hoofddoel van het hospice is voor de opgenomen gasten een zo optimaal 
mogelijke kwaliteit van leven te bieden wanneer genezing niet meer mogelijk is. 
Daarnaast heeft het hospice als doel zorg te leveren met inachtneming van respect 
voor de individualiteit en privacy van elke gast.
Hospice Nijkerk Thuis heeft als visie dat iedereen moet kunnen overlijden op de plaats 
van voorkeur. Door inzet van vrijwilligers in de thuissituatie kan de mantelzorger de 
veerkracht behouden om de zorg tot het einde te kunnen volhouden.
Voorlichting over de periode voorafgaand aan het naderend einde wordt steeds meer 
gevraagd. Mensen voor wie het levenseinde nadert, willen graag weten wat de 
mogelijkheden zijn. Het hospice gaat hierover voorlichting geven aan ouderen en 
palliatieve patiënten en hun naasten.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen o f vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. 

In d it 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?

a. Hospice Nijkerk biedt palliatieve terminale zorg in een huiselijke omgeving aan 
mensen met een korte levensverwachting, zodat de zorgvragers zich, met hun 
naasten, op hun eigen wijze kunnen voorbereiden op het naderende afscheid van 
elkaar en van het leven.
b: De medewerkers van het hospice worden op dusdanige wijze opgeleid, dat ze 
toegerust zijn om hun taak op deskundige wijze te verrichten. Het hospice biedt 
trainingen en andere scholingen aan de vrijwilligers, die in het hospice werkzaam zijn 
en aan vrijwilligers, die in de regio werkzaam zijn in de palliatieve zorg.
<E Vanuit Hospice Nijkerk Thuis worden speciaal opgeleide vrijwilligers ingezet bij 
terminale patiënten in de thuissituatie of in een instelling in Nijkerk.
d. Het werkgebied van de stichting is Nijkerk, Bunschoten, Putten en Zeewolde, maar 
gasten van elders zijn ook van harte welkom in het hospice.
e. Het hospice gaat voorlichtingsbijeenkomsten over palliatieve zorg organiseren voor 
ouderen in de regio.

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

1. Subsidie vanuit Ministerie van VWS
2. Giften en donaties van bedrijven, stichtingen en particulieren
3. Subsidie van lokale overheden
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1 Algemeen (vervolg)

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 spaarrekening, 

beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link In waar het 

beleidsplan te vinden is.

https://www.hospicenijkerk.nl/fileadmin/user_upload/user_upload/
Beleidsplan_2021-2022_Low_Res.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleidsbepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
ofsalarisregeling).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten.
De medewerkers vallen onder de CAO VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg)

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 

die zijn uitgevoerd.

O f vul bij de volgende 

vraag de url In naar het 

activiteitenverslag, o f de 

url naar het jaarrekening 

als daarin de activiteiten 

van het betreffende 

boekjaar duidelijk zijn 

beschreven.

In 2020 zijn 70 gasten opgenomen en verzorgd in het hospice.
Er zijn 9 inzetten door vrijwilligers in de thuissituatie gerealiseerd en 3 inzetten in een 
woonzorgcentrum.
In het hospice zijn 122 vrijwilligers werkzaam, 12 verpleegkundigen, 5 coördinatoren, 2 
huishoudelijk medewerkers, 9 slaapwachten en een administratief medewerkster.
55 vrijwilligers hebben deelgenomen aan trainingen over palliatieve zorg van het 
landelijk steunpunt VPTZ. Het hospice heeft een in company training aangeboden, 
waaraan 79 medewerkers hebben deelgenomen en het bestuur van de stichting.
14 nieuwe vrijwilligers hebben de introductietraining bijgewoond.
Drie coördinatoren hebben deelgenomen aan een training of congres.
Het hospice heeft subsidie ontvangen van ZonMw voor het implementeren van CURA, 
een verkorte vorm van moreel beraad, voor de medewerkers in 2020-2022. In 2020 zijn 
4 ambassadeurs hiervoor opgeleid en is een begin gemaakt met de implementatie. 
Daarnaast heeft het hospice in samenwerking met 3 hospices uit de regio Noordwest 
Veluwe, subsidie ontvangen voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over 
palliatieve zorg in Nijkerk, Bunschoten en Putten. Het project 'In gesprek met de 
burger' wordt gefinancierd door ZonMw en loopt van 2020-2022. Het hospice heeft in 
2020 het Prezo certificaat behaald.

In november is - na een jaar voorbereiding - het formele besluit genomen tot 
verbouwing en verduurzaming van het pand.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het 

activiteitenverslag te vinden is.

Open

https://www.hospicenijkerk.nl/fileadmin/user_upload/user_upload/
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B
Balansdatum

Activa

3 .  1 -

CM -  j

3 1 -1 2 -2 0 2 0

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa

Voorraden 

Vorderingen 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

19.691

3 8 .8 3 5

2 0 2 0 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

3 1 -1 2 -2 0 1 9  (*) Passiva 3 1 -1 2 -2 0 2 0 3 1 -1 2 -2 0 1 9  (*)

1 .1 08 .49 1 6 4 4 .9 1 9

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings-

€  1 .1 08 .49 1 € 6 4 4 .9 1 9 Overige reserves € 5 8 8 .4 1 9  
......................  +

€ 6 7 1 .9 0 1 !

r r 5 8 8 .4 1 9 1=7
2 3 .5 9 6

5 2 .6 9 9

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

1 2 5 .0 5 0

1 .1 6 7 .0 1 7 7 2 1 .2 1 4

Kortlopende schulden

Totaal

9 9 .5 4 8

1 .1 6 7 .0 1 7

6 7 1 .90 1

1 6 .1 8 5

............... ! +
1 :........ I------------- +........ Langlopende schulden € 3 5 4 .0 0 0 €
1— ►  € 5 8 .5 2 6 !— ►  € 7 6 .2 9 5

3 3 .1 2 8

7 2 1 .2 1 4

Toelichting
Geef h ier een 

toelichting bij de 

balans o fvu ld e u rl 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

De investeringen in materiële vaste activa in het boekjaar zijn gefinancierd met een geldlening en middelen van de Stichting Vrienden Hospice Nijkerk. 
De bestemmingsfondsen hebben betrekking op giften die specifiek voor de vrijwilligers respectievelijk voor herinrichting van het pand zijn ontvangen.
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3 Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven 

Overige subsidies 

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Bijdragen van loterijinstellingen

Overige giften

Giften

Financiële baten 

Overige baten

Som van de baten

Lasten
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Som van de lasten

2020

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

60.877:

196.319

102.786

9.240

2019 (*)

i €

I €

€

k

308.345

11.301

142.968

154.269

10

523.501

1.795

261.645

109.915

53.679

439

70.645

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

69.624;

193.041j

112.867;

305.908:

7.280;

13.792:

21.072:

396.608:

498.118

1.802:

235.983:

103.788;

53.890

318;

59.053

454.834:

25.383: -58.226:Saldo van baten en lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 

bij de staat van baten en 

lasten o f vul de url naar 

de jaarrekening in als hier 

een toelichting in is 

opgenomen.

De omzet heeft betrekking op de eigen bijdragen die gasten moeten betalen. Veelal 
worden deze door de ziektekostenverzekering vergoed. Vanuit het Ministerie van VWS 
wordt jaarlijkse subsdie ontvangen op grond van de regeling palliatieve terminale zorg. 
Van lokale overheden wordt subsidie ontvangen voor schoonmaak en opleidingen. 
Daarnaast worden giften en donaties van instellingen en particulieren ontvangen 
alsmede van Stichting Vrienden van het Hospice Nijkerk. In het jaar 2020 is een extra 
bijdrage van Stichting Vrienden van het Hospice Nijkerk ontvangen.
De personeelskosten hebben betrekking op de professionals die in loondienst zijn. Het 
bestuur en de vrijwilligers ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte 
onkosten. De overige kosten betreft o.a. kosten voor de verzorging van de gasten en 
schoonmaakkosten.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naarde 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

Open


