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LENTINK
A C C O U N TA N T S

Aan het Bestuur en de Raad van Toezicht van
Stichting Hospice Huizen
Gooierserf 126
1276 KV Huizen
Huizen, 16 april 2018
Geachte dames en heren,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans
met tellingen van € 1.185.377 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 67.636,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Hospice Huizen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten
over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen van financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
Hospice Huizen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Aangesloten bij

LENTINK
A C C O U N TA N T S

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,

Lentink Accountants
G. Rebel AA
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BESTUURSVERSLAG

STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN

BESTUURSVERSLAG OVER 2017
Algemeen
Stichting Hospice Huizen is in 2015 op initiatief van de Hervormde Gemeente Huizen en de Protestantse
Gemeente Huizen opgericht. Dit om een breder palliatief terminaal zorgaanbod te creëren, meer
gedifferentieerd en beter aansluitend bij de vraag van de lokale bevolking, in de vorm van een 'bijna thuis
huis' in Huizen.
Een 'bijna thuis huis' is een hospice waar vrijwilligers samen met professionele hulpverleners zorg en
ondersteuning bieden aan mensen die zich in hun laatste levensfase (terminale fase) - met een
levensverwachting van 3 tot 6 maanden, waarbij genezing niet meer mogelijk is, bevinden.
'Bijna thuis' staat voor een huiselijke sfeer die zoveel mogelijk aansluit bij de eigen huiselijke sfeer van de
gast. Om uiteenlopende redenen is het niet altijd mogelijk dat de hulpverlening in deze laatste levensfase
bij mensen thuis verleend kan worden. Maar kan de zorg, met behulp van familie, vrijwilligers en
professionals voortgezet worden in het hospice. Deze zorg wordt palliatieve terminale zorg genoemd.
Hospice Huizen is hiervoor ingericht en is een plek van barmhartigheid waar de gasten en hun naasten
op een liefdevolle, waardige en bewogen wijze worden bijgestaan in deze voor hen moeilijke periode.
Hospice Huizen is gevestigd op Gooierserf 126 in Huizen en wil een plaats bieden aan gasten vanuit
Huizen, en de BEL gemeentes (Blaricum, Eemnes en Laren). Maar ook gasten van buiten de regio zijn
welkom.
Missie, visie en beleid
Missie
Hospice Huizen wil een bijdrage leveren aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven: de palliatieve
zorg is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het leven tijdens de laatste levensfase van de
gasten en het bevorderen van het persoonlijk welbevinden van de gasten en hun naasten. Hospice
Huizen wil werken vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde, in navolging van de liefde van Jezus
Christus. Liefde, respect, aandacht en geborgenheid zijn kernwaarden; een dergelijke cultuur wordt actief
bevorderd.
Visie
God schiep de mens naar zijn beeld. Hij gaf Zijn Zoon die volmaakt bewogen met mensen was, tot een
voorbeeld.
Deze bewogenheid met mensen wil het hospice tot uiting brengen in de zorg voor zieken in de laatste
fase van hun leven.
In het hospice wordt mensen, een veilige en warme plaats geboden die past bij de persoonlijke wens en
behoefte. Daarbij wordt de zorg verleend, samen met familie/mantelzorgers, professionele zorgverleners
en vrijwilligers.
Iedereen is welkom in het hospice, ongeacht de levensovertuiging. De zorgverlening is gebaseerd op
Bijbelse waarden en normen; de Bijbel is de grondslag. In het hospice zal niet bewust leven verkortend
gehandeld worden. Van de gasten zal worden verlangd om deze uitgangspunten te respecteren.
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Beleid
1. staat open voor mensen ongeacht hun levensbeschouwingen. Voorop staat het respect voor de
wensen en verlangens van de gast ten aanzien van de eigen levensbeschouwing. Van de medewerkers
wordt verwacht dat zij de levensovertuiging van de patiënten respecteren en zoveel mogelijk tegemoet
komen aan de wensen en verlangens van de gast.
2. is kleinschalig van opzet: dat betekent een huis met (in de start) 4 bedden.
3. wil de sfeer/cultuur van 'thuis' benaderen en zorg van hoge kwaliteit garanderen. Een hoge kwaliteit
betekent het organiseren en beheren van een vrijwilligersorganisatie waarin opleiding, begeleiding en
maximale betrokkenheid centraal staan.
4. is een vrijwilligersorganisatie. Deze vrijwilligers vormen de basis binnen het zorgverleningsproces. De
professionele (para)medische zorgaanbieders zijn ondersteunend. De professionele thuiszorg is
verantwoordelijk voor de verpleegkundige verzorging, welke gewenst is binnen de individuele situatie
van de gast. De (eigen) huisarts blijft de eindverantwoordelijke medicus.
5. wil inhoudelijk en financieel verankerd/geïntegreerd zijn in de eigen buurt/omgeving. De organisatie
vormt onderdeel van het sociale netwerk binnen de eigen regio. Hospice Huizen werkt samen met zowel
de beroepsmatige hulpverlening, maatschappelijke organisaties, als buurtbewoners en burgers uit de
plaatselijke gemeenschap.
Activiteiten en gerealiseerde prestaties
In de 2e helft van 2017 heeft de verbouwing van het pand plaatsgevonden, waarbij 4 gastverblijven met
badkamers gerealiseerd zijn. Tevens is er een keuken annex woonkamer gerealiseerd, een stilteruimte,
vergaderruimte en kantoren en spreekkamer op de 1e verdieping.
De ruimtes hebben een prettig en huiselijk karakter, maar zijn tegelijkertijd aangepast aan de eisen
vanuit de thuiszorg, brandweer en anderen, en zijn voorzien van onder andere een drempelloze entree,
brede toegang/deuren voor bedden c.q. rolstoelen en met aangepaste toilet en badkamer faciliteiten.
Ten behoeve van de 1e inrichting van Hospice Huizen is van Stichting Roparun een subsidiebijdrage
ontvangen van € 199.203. Deze bijdrage is direct in mindering gebracht op de onder de materiële vaste
activa verantwoorde geïnvesteerde bedragen.
Na de officiële opening op vrijdag 12 januari en de open dag op zaterdag 13 januari 2018 gaat Hospice
Huizen van start. In het laatste kwartaal van 2017 zijn zorgmedewerkers en gastvrouwen en gastheren
opgeleid en is een overeenkomst getekend met Stichting Amaris Thuiszorg voor speciaal voor hospicezorg opgeleide verpleegkundigen.
Bedrijfsvoering
Het bestuur van Stichting Hospice Huizen wordt gevormd door:
- Mees Visser, voorzitter
- Deliana Heutink - van Ghesel Grothe, secretaris
- Bert ter Wal, penningmeester
De Stichting heeft voor het hospice twee coördinatoren aangesteld voor, elk voor 0,4 FTE. De intensieve
zorg voor de gasten, de geboden actieve inzet bij opname, de begeleiding en ondersteuning van
vrijwilligers maken dit noodzakelijk. De coördinatoren hebben ook een afstemmende taak met de
deelnemende organisaties in de regio op het gebied van palliatieve terminale zorg.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene
gang van zaken binnen het hospice.
Leden van de Raad van Toezicht:
- Sjoerd Vegter, voorzitter
- Fred Horst, algemeen lid
- Annelies Dankers-Gooijer, algemeen lid
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Toekomstgerichte informatie
Op maandag 15 januari 2018 heeft het Hospice Huizen haar deur geopend voor de eerste gast. Nu,
aan het einde van het eerste kwartaal, kan geconstateerd worden dat het Hospice Huizen voorziet in een
behoefte. De bezetting is hoger dan geprognotiseerd; er waren gemiddeld drie gastenkamers bezet.
Inmiddels staat de organisatie en is er sprake van een goede samenwerking tussen de coördinatoren,
verpleegkundig personeel, artsen, zorgmedewerkers, gastvrouwen en gastheren. Natuurlijk is het ook
een leerfase waarin ervaringen worden opgedaan en ontwikkelingen plaatsvinden.
Uit financieel oogpunt zal 2018 ook een spannend jaar zijn; is Hospice Huizen in staat met de financiële
middelen die ter beschikking staan het hospice rendabel te exploiteren?
Hospice Huizen is financieel afhankelijk van bijdragen van kerken, giften, donaties, legaten en
sponsoring van particulieren en bedrijven. Voor overheidssubsidie komt Hospice Huizen pas in
aanmerking nadat een volledig jaar met bezetting gedraaid is.
Tegelijkertijd met de initiatieven voor de realisatie van een hospice in Huizen is de Stichting Vrienden van
Hospice Huizen opgericht. Deze stichting zet zich in om financiële middelen in te zamelen voor Hospice
Huizen.
Het actief betrekken van serviceclubs en van het bedrijfsleven is daarbij zeer belangrijk en krijgt prioriteit.
Het creëren van naamsbekendheid en een breed draagvlak bij belangstellenden en betrokkenen is
evenzo een belangrijke voorwaarde om financieel gezond te zijn en te blijven.
Terugkijkend op het afgelopen jaar en het eerste kwartaal 2018 is het bestuur dankbaar voor de
realisatie van het pand en alle initiatieven die genomen zijn om een hospice te realiseren. Wij hebben
veel steun, zowel fysieke inzet van mensen als financiële ondersteuning, mogen ervaren.
Dit geeft vertrouwen voor de toekomst, waarbij wij ervan uit gaan dat Hospice Huizen een onmisbare
plaats gaat innemen bij het verlenen van ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase, vanuit de
Bijbelse opdracht, in navolging van de liefde van Jezus Christus.

Bestuur Stichting Hospice Huizen
April 2018
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
31-12-2017

31-12-2016

€

€

896.997

497.500

201.317

-

87.063

17.928

288.380

17.928

1.185.377

515.428

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

(1)

Gebouwen en terreinen
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(2)

Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Behorende bij ons accountantsrapport van 16 april 2018

(3)

10

STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN

31-12-2017

31-12-2016

€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

(4)

Overige reserves
LANGLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
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15.378

60.000
295.500
500.000

500.000

855.500

500.000

25.000
55.856
1.576
164.431

50

246.863

50

1.185.377

515.428

(5)

Converteerbare leningen
Andere obligatieleningen en onderhandse leningen
Schulden aan kredietinstellingen

KORTLOPENDE SCHULDEN

83.014

(6)
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

Baten
Baten uit fondsverwerving
Subsidiebaten

(7)
(8)

Som der baten

165.496
5.750

50.581
-

171.246

50.581

26.026
60.839
16.745

36.773
2.627

103.610

39.400

67.636

11.181

67.636

11.181

Lasten
Beheer en administratie
Personeelslasten
Lasten beheer en administratie
Financiële baten en lasten

Saldo

(9)
(10)
(11)

Resultaatbestemming
Overige reserves
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Hospice Huizen, statutair gevestigd te Huizen, bestaan voornamelijk uit de
oprichting en exploitatie van een hospice in de gemeente Huizen.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 62812777.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
Kleine Organisaties -zonder- winststreven (RJ-640).
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt een ontvangen subsidiebijdrage voor de nieuwe inrichting
van het Hospice als bestemmingsfonds rechtstreeks verantwoord in het vermogen.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
Specifiek voor de aanschaf van materiële vaste activa ontvangen subsidies worden direct in mindering
gebracht op de geïnvesteerde bedragen.
Vorderingen en overlopende activa
Waardering van vorderingen geschiedt, indien noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
Bedrijfslasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en
-kosten.

Behorende bij ons accountantsrapport van 16 april 2018

14

STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN

4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en toegekende subsidies

Gebouwen en
terreinen

Inventaris

Totaal

€

€

€

497.500
-

-

497.500
-

497.500

-

497.500

399.497
-

199.203
-199.203

598.700
-199.203

399.497

-

399.497

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en toegekende subsidies

896.997
-

199.203
-199.203

1.096.200
-199.203

Boekwaarde per 31 december 2017

896.997

-

896.997

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Toegekende subsidie Roparun

Afschrijvingspercentages
%
Gebouwen en terreinen
Inventaris

0 - 10
0

Op de activa wordt afgeschreven zodra deze in gebruik zijn genomen.
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen subsidie Roparun

2.114
199.203

-

201.317

-

86.868
195

17.928
-

87.063

17.928

3. Liquide middelen
Rabobank
Gelden onderweg
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PASSIVA
31-12-2017

31-12-2016

€

€

4. Reserves en fondsen
Overige reserves

83.014

15.378

2017

2016

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

15.378
67.636

4.197
11.181

Stand per 31 december

83.014

15.378

5. Langlopende schulden
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Converteerbare leningen
Stichting Vrienden van Hospice Huizen

60.000

-

2017

2016

€

€

Stichting Vrienden van Hospice Huizen
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing

100.000
-20.000

-

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar

80.000
-20.000

-

60.000

-

Langlopend deel per 31 december

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de verbouwing en inrichting van het hospice.
Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. De aflossingsverplichting wordt jaarlijks
kwijtgescholden, waardoor de aflossing converteert in een schenking. Er is geen rente verschuldigd. Er
zijn geen zekerheden gesteld.
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen
Obligatieleningen 0%
Obligatieleningen 2%

150.500
145.000

-

295.500

-

2017

2016

€

€

Obligatieleningen 0%
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden

150.500

-

Langlopend deel per 31 december

150.500

-

Stand per 1 januari
Opgenomen gelden

150.000

-

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar

150.000
-5.000

-

Langlopend deel per 31 december

145.000

-

Dit betreft in totaal een 6-tal obligatieleningen. De looptijd van deze leningen varieert.
Het rentepercentage bedraagt 0%. Er zijn geen zekerheden gesteld.
Obligatieleningen 2%

Dit betreft in totaal een 2-tal obligatieleningen. De looptijd van deze leningen varieert van 10 tot 25 jaar.
Het rentepercentage bedraagt 2%. Er zijn geen zekerheden gesteld.
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Schulden aan kredietinstellingen
31-12-2017

31-12-2016

€

€

500.000

500.000

Hypothecaire leningen
Lening o/g Rabobank

2017

2016

€

€

Stand per 1 januari
Opgenomen gelden

500.000
-

500.000

Langlopend deel per 31 december

500.000

500.000

Lening o/g Rabobank

Deze lening ad € 500.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop van het onroerend goed gelegen
aan Gooierserf 126 te Huizen. Het rentepercentage bedraagt 2,95% en staat vast tot en met 2026. De
eerste betaling van de aflossing moet plaatsvinden op de eerste aflossingsvervaldag 5 jaar na de
ingangsdatum, zijnde 30 december 2016. Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een
bedrag van € 500.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

6. Kortlopende schulden
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Converteerbare leningen
Andere obligatieleningen

20.000
5.000

-

25.000

-

55.856

-

1.576

-

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen inventaris
Nog te betalen meerwerk verbouwing
Reservering vakantiegeld
Reservering accountantslasten
Nog te betalen rente obligatieleningen 2%
Nog te betalen energiekosten
Diversen

86.468
68.293
1.330
2.000
1.500
3.880
960

50

164.431

50

ZEKERHEDEN
Lening o/g Rabobank
De volgende zekerheden zijn gesteld inzake de lening o/g Rabobank:
Hypotheek van € 600.000 als 1e op de grond en het bedrijfspand gelegen aan Gooierserf 126 te Huizen.
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STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN

5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

7. Baten uit fondsverwerving
Bijdragen diaconiën
Bijdragen bedrijven
Giften particulieren
Giften van Stichting Vrienden van Hospice Huizen
Collectes

25.000
5.750
87.373
34.500
12.873

10.000
32.740
7.841

165.496

50.581

5.750

-

16.200
2.671
1.318
5.837

-

26.026

-

13.857
1.013
1.330

-

16.200

-

2.403
268

-

2.671

-

1.318

-

103
2.055
2.947
567
103
62

-

5.837

-

8. Subsidiebaten
Gemeente Huizen
9. Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Lonen en salarissen
Brutolonen
Eindejaarsuitkering
Vakantiegeld

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringen
Opleidingsfonds

Pensioenlasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Reislastenvergoedingen
Opleidingslasten
Vrijwilligers lasten opleiding en scholing
Vrijwilligers lasten lesmaterialen
Vrijwilligers lasten catering
Diversen
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STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN

Personeelsleden
Bij de stichting waren ultimo 2017 2 part-time werknemers werkzaam (ieder 14 uur per week).
Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

10. Lasten beheer en administratie
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

54.116
2.424
303
3.996

34.884
90
1.799

60.839

36.773

5.530
36.729
867
739
244
3.727
4.896
1.384

29.850
5.034
-

54.116

34.884

295
298
663
583
296
289

90
-

2.424

90

303

-

2.173
157
1.636
30

1.201
598

3.996

1.799

Huisvestingslasten
Energielasten
Onderhoud onroerende zaak
Onroerendezaakbelasting
Verzekering
Huishoudelijkse lasten
Overdrachtsbelasting
Lasten architecten
Bouwleges
Overige huisvestingslasten

Kantoorlasten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Automatiseringslasten
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen

Verkooplasten
Reklame- en advertentielasten
Algemene lasten
Accountantslasten
Advieslasten
Verzekeringen
Overige algemene lasten
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STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN

Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

11. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-16.745

-2.627

208
16.537

127
2.500

16.745

2.627

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant
Rente en lasten langlopende leningen

Vastgesteld en ondertekend door het Bestuur en de Raad van Toezicht

Huizen, 16 april 2018

M. Visser, voorzitter Bestuur

B. ter Wal, penningmeester Bestuur

D.C.T. Heutink - van Ghesel Grothe, secretaris
Bestuur

S.J. Vegter, voorzitter Raad van Toezicht

A.J. Dankers - Gooijer, lid Raad van Toezicht

J.F. Horst, lid Raad van Toezicht
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