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Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen - Renkum
1. Algemeen
De "Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen - Renkum" is bij de Kamer van Koophandel voor
Centraal Gelderland in het handelsregister ingeschreven.
Melkweg 1
6707 CZ Wageningen
tel: 0317 - 450047
email: info@hospicewageningenrenkum.nl
bankrekening nr.: IBAN NL42RABO0175485976
RSIN nr: 852143874
KvK nr: 56476019
website: www.hospicewageningenrenkum.nl
Bestuur
Nico Peek, ( voorzitter)
Hans Lugard, ( penningmeester)
Hidzer Gorter, ( lid)
Doelstelling en toelichting op de activiteiten
het in het algemeen financieel en anderszins ondersteunen in de meest algemene zin van de bedrijfsvoering van
de te Wageningen gevestigde stichting: Stichting Hospice Wageningen - Renkum
De Stichting Hospice Wageningen - Renkum stelt zich ten doel om gastbewoners in de laatste fase van hun leven warme een
liefdevolle zorg te bieden in een huiselijke omgeving; om kwaliteit toe te voegen aan de laatste periode van het leven van
haar gasten.
In het afgelopen verslagjaar heeft de Sichting Gasten Steun Fonds het Hospice ondersteunt in gevallen waarbij
gasten niet in staat waren om de verpleegvergoeding te betalen c.q in gebreke bleven.
Toelichting op de jaarrekening
De bijdrage Thuiszorg Groot Gelre heeft betrekking op de coordinatieactiviteiten uitgevoerd door de coordinatoren van het
Hospice.
De bijdrage aan het Hospice heeft betrekking op een bijdrage aan de kosten van het eerste lustrum van het Hospice.
Het resultaat 2017 is geheel toegevoegd aan het eigenvermogen van het Gasten Steun Fonds. Het bestuur is voornemens
om het lopend resultaat 2018 ook aan het eigen vermogen toe te voegen.
Verwachting voor 2019
Als gevolg van de lagere subsidie VPTZ verwacht het bestuur de komende jaren hogere bijdragen aan het
Hospice te moeten doen.
Als bestuur zijn wij alle donateurs en betrokken organsiaties dankbaar voor hun giften en bijdragen.
namens het bestuur,
W.J. Lugard
Penningmeester
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Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen- Renkum
2. Balans per 31 december
2018
€
ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren
Overige vorderingen

0

0

35
27.721

Liquide middelen
Totaal debet

PASSIVA
Kapitaal
Eigen vermogen
Reserveringen
Resultaat lopend jaar

2017
€

35
18.752
27.756

18.787

202.205

193.562

229.961

212.349

181.048

188.242

14.419

-7.194
195.467

181.048

0

0

55

56

Voorzieningen (*)

10.000

0

kortlopende schulden

24.439

31.245

Langlopende schulden
Crediteuren

Totaal credit

229.961

212.349

(*) Voorziening betreft een ontvangen donatie t.b.v. vrijwilligers van het Hospice
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Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen- Renkum
3. Winst- en verliesrekening
Baten en lasten
Inkomsten:
Overige inkomsten
Bijdragen Stichting Vrienden van het
Hospice
Bijdrage TGG
Totaal inkomsten

Uitgaven:
Bestuurskosten
Abonnementen
Adminstratiekosten
Overige kosten
Bijdragen aan De Stichting Hospice
Wageningen- Renkum

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen/reservering

2018
€

2017
€

8.165

10.857

0
27.711

0
18.728
35.876

36

35

21.190

36.539
-21.226

-36.574

14.650

-6.989

-231

-205

14.419

-7.194

Financieringsbasten en lasten
Mutatie reservering

Bedrijfsresultaat na reserveringen

29.585
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4. Waarderingsgrondslagen
Grondslagen voor de waardering activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs. Geoormerkte financiering of schenkingen
bestemd voor de oprichting zijn direct ten gunste van de investeringen gebracht.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Onder aftrek
van noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld staan deze
ter vrij beschikking.
Lang- en kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd op de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra deze voorzienbaar zijn.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op activa zijn berekend volgens de lineaire methode en in vijf jaren afgeschreven.
De aflossing op geldlening worden ook als afschrijvingen voorzien zodat de aflossingen en afschrijvingen
gelijk zijn.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
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