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I. BESTUURSVERSLAG

• Er zijn in 2015 acht gecombineerde vergaderingen van het bestuur en de werkgroep gehouden.

• De werkgroep Bouwcommissie heeft drie keer vergaderd.

• Er zijn veel contacten en vergaderingen geweest met het Hospice Midden-Holland;

      op 23 maart 2016 is een huurovereenkomst getekend.

• Er is een deskundige op accountantsgebied toegetreden tot de werkgroep die in overleg met de

penningmeester als vraagbaak dient bij bijzondere gevallen in de jaarrekening, alles conform de 

geldende rapportage-eisen. 

• Bestuurslid Pim van Heel heeft aangegeven te weinig tijd te hebben om zijn functie goed te kunnen

uitoefenen en is in oktober 2015 uit het bestuur getreden. Wij zijn Pim dank verschuldigd voor zijn 

inzet vanaf oktober 2012.

• Op 8 december 2015 hebben B&W van Waddinxveen ingestemd met het ontwerpbestemmings-

plan Hospice teneinde de planologische mogelijkheid voor een Hospice te creëren. 

Tot en met 27 januari 2016 kon bezwaar gemaakt worden.

• De goede doelen fondsen die vanaf mei 2013 gelden in het vooruitzicht hebben gesteld, zijn

aangeschreven met de vraag of zij de termijn van een jaar, die vaak gesteld werd voor uitbetaling, 

nog een keer willen verlengen tot eind 2016. Ook dit keer kregen wij daar positieve feedback op. 

• Er is voortdurend goed contact met de huisartsen in Waddinxveen over hun zorg voor bewoners

van buiten Waddinxveen.

• Er zijn gesprekken met de direct betrokken omwonenden geweest, ook op verzoek van gemeente

Waddinxveen. Er zijn op verzoek van de omwonenden wijzigingen in de tekening aangebracht. 

• Er hebben zich ruim 90 mensen gemeld die belangstelling hebben om vrijwilliger te worden bij het

Hospice Waddinxveen. In 2016 zullen er diverse bijeenkomsten met de vrijwilligers gehouden 

worden. 

• Enkele financieel grote partijen hebben bij elkaar € 600.000 toegezegd voor de bouw van het

Hospice.

• Het SPB Gouwe en Rijnstreek, het opleidingsbedrijf voor de bouw, heeft voorgesteld om hun

leerlingen in te zetten bij de bouw van het Hospice.

• Er ligt een hypotheekvoorstel, op grond waarvan wordt verwacht dat de totale financiering

rond zal komen.

Financieel

Voor de concrete cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.

Een greep uit de giften; 

- € 500 door een inwoner van Waddinxveen wegens diens 85e verjaardag.

- Stichting Community Service Rotary Club Waddinxveen wegens Santa Run 2014  € 2.000.

- De Gouwe Stem met de opbrengst van het Wensconcert € 2.000.

- De Fledderus-Mackaaij Stichting € 20.000.

- De Bazarcommissie van de Ontmoetingskerk met de opbrengst van de 

rommelmarkt € 2.600.

- € 235 met het Rad van Fortuin op de Koningin Wilhelminasingel.

- De Bazarcommissie van de Immanuëlkerk met de opbrengst van de rommelmarkt  € 3.800.

- De Lions Club Waddinxveen-Boskoop met de opbrengst van de Kennisquiz 2015 € 4.500.

- Juwelier Spruytenburg met het Rad van Fortuin € 1.500.

- Een belastingvoordeel van een Waddinxvener leverde een gift op van bijna 

€ 11.000. Dezelfde Waddinxvener schonk ons wegens zakelijke verhuizing een complete set 

kantoormeubelen.

Aan alle donoren; heel hartelijk dank!
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II. JAARPLAN 2016

• Het slaan van de eerste paal voor de bouw van het Hospice staat nu gepland voor begin

november 2016. In april 2016 wordt aannemers gevraagd offertes voor de bouw uit te 

brengen. 

• Doorgaande publiciteit in de media voor werven donateurs en vrijwilligers en opstarten

bijeenkomsten met vrijwilligers.

• Het Oranjefonds organiseert van 17 t/m 21 mei 2016 een collecte voor én door sociale organisaties. 

Onze stichting heeft het collectegebied Waddinxveen Noord/West toebedeeld gekregen. De helft 

van de opbrengst gaat naar het Oranjefonds en de andere helft naar de SVHW. Deze gelden worden 

geoormerkt voor de kosten van opleiding vrijwilligers. 

• Lezingen geven, verdere naamsbekendheidbekendheid genereren.

• Een nieuw bestuurslid zoeken voor de uitgetreden Pim van Heel.

• Afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheid- en zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Waddinxveen, 7 april 2016

Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen
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III. ALGEMEEN

DOELSTELLING

De stichting is opgericht op 19 april 2013 en heeft  volgens artikel 2 van de statuten 

ten doel:

het verlenen van hulp in financiële en andere zin aan het hospice in Waddinxveen; 

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

ANBI INSTELLING

De stichting is erkend als Anbi-instelling

Dit betekent dat geen schenk- of erfbelasting is verschuldigd over ontvangen

en verleende schenkingen en nalatenschappen in het kader van de doelstelling.

Teneinde de Anbi status te behouden moet de stichting jaarlijks voldoen

aan de volgende verplichtingen:

Het op de website vermelden van onder meer:

- Doelstelling

- Actueel beleidsplan

- Verslaglegging

- Onkostenvergoeding bestuursleden

- Bestuurssamenstelling

BOUW HOSPICE WADDINXVEEN

De Stichting zal in het kader van haar doelstelling het hospicepand laten bouwen 

op de aangekochte grond. Het pand zal volledig worden ingericht.

De stichting stelt het pand met inrichting via een huurovereenkomst ter beschikking

aan de Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland te Gouda,

die de exploitatie zal verzorgen.

De Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen heeft in het huurcontract onder meer de 

intentie uitgesproken om, zoveel als mogelijk, de aanvangstekorten door middel van 

een lening tot een bedrag van maximaal € 100.000 te financieren.

BEZOLDIGING BESTUURSLEDEN

De bestuursleden ontvangen geen andere vergoeding dan een vergoeding voor

eventueel gemaakte kosten.

G. Breteler

Penningmeester
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JAARREKENING 2015

Stichting

Vrienden Hospice Waddinxveen

Groensvoorde 96

2742 DL  WADDINXVEEN
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1.    BALANS (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2015 31-12-2014

€ €

1 MATERIELE VASTE ACTIVA

Grond 197.553 197.553

======== =========

VLOTTENDE ACTIVA

2 Liquide middelen 48.869 1.874

======== =========

Totaal activa 246.422 199.427

======== =========
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PASSIVA

31-12-2015 31-12-2014

€ €

EIGEN VERMOGEN

3 Bestemmingsreserve hospice 127.960 43.761

======== =========

LANGLOPENDE SCHULDEN

4 Lening ontvangen 118.462 155.666

======== =========

Totaal passiva 246.422 199.427

======== =========
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2.   WINST- EN VERLIESREKENING

 2015 2014

€ €

Baten

5 Giften 90.225 44.797

======== =========

Lasten

6 Kosten fondsenwerving 250 0

7 Kantoorkosten 86 54

8 Voorbereidingskosten nieuwbouw 921 5.876

________ _________

1.257 5.930

======== =========

Resultaat voor financieringskosten 88.968 38.867

======== =========

9 Financiële baten en lasten:

Rentebaten 66 0

Rentelasten (4.835) (101)

________ _________

(4.769) (101)

======== =========

Resultaat 84.199 38.766

======== =========

Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen 8 van 16  Jaarstukken 2015



3.    KASSTROOMOVERZICHT

2015 2014

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 88.968 38.867

Financiële baten en lasten (4.769) (101)

Winstbelasting, betaald 0 0

( A ) ________ _________

84.199 38.766

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen lening 0 197.553

Aflossing lening (37.204) (41.887)

( B ) ________ _________

(37.204) 155.666

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële 

vaste activa (grond) 0 (197.553)

( C ) ________ _________

0 (197.553)

________ _________

Mutatie liquide middelen ( A+B+C ) 46.995 (3.121)

Stand liquide middelen begin boekjaar 1.874 4.995

Stand liquide middelen einde boekjaar 48.869 1.874

________ _________

Mutatie liquide middelen 46.995 (3.121)

======== =========
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4.    TOELICHTING

4.1  GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Continuïteit wordt verondersteld voor het geheel van werkzaamheden waaraan

activa en passiva dienstbaar zijn.

Bij het opstellen van de jaarrekening is zoveel mogelijk en voor zover zinvol, rekening 

gehouden met Richtlijn 604 Organisaties zonder winststreven.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd, voor zover niet anders vermeld, 

tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden afgeschreven op de verwachte economische

levensduur. Over de grond wordt niet afgeschreven.

Overige vorderingen en schulden

De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke

in deze jaarrekening gelijk zijn aan de nominale waarden.

Bij de waardering van de vorderingen is verder rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid.

De mogelijke oninbaarheid is bepaald op individuele basis.

Baten en lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking

hebben en realiseerbaar zijn gebleken.

Belastingen

Het bestuur acht winstbelastingplicht niet aan de orde omdat er geen sprake is van:

- het drijven van een onderneming

- winstoogmerk 

- in concurrentie treden

- deelname aan het economische verkeer
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4.2  TOELICHTING OP DE BALANS

1 Materiële vaste activa

Balans per Investe- Afschrij- Balans per

31-12-2014 ringen vingen 31-12-2015

2015 2015

____________ ________ __________ _________

€ € € €

Grond 197.553 0 0 197.553

=========== ======== ========== =========

Balans per Mutaties Balans per

31-12-2014 2015 31-12-2015

____________ ________ _________

€ € €

Aanschafwaarde 197.553 0 197.553

Afschrijving 0 0 0

____________ ________ _________

197.553 0 197.553

=========== ======== =========

Over de grond wordt niet afgeschreven.

De grond betreft een perceel grond, gelegen nabij de Onderweg en Plasweg te Waddinxveen

met een oppervlakte van ca. 1.100 m2.

Het betreft de aankoopprijs van € 185.000 verhoogd met overdrachtsbelasting en kosten.

De grond is aangekocht onder voorwaarde dat, de stichting de aankoop kan ontbinden

indien de stichting niet voor 31 december 2017 onherroepelijk de benodigde

vergunningen toestemmingen en dergelijke voor realisering, bouw- en uitvoering van het

hospice heeft verkregen.

Alleen de stichting kan op deze clausule een beroep doen.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

2 Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 1.303 1.874

Rabobank, bedrijfsspaarrekening 47.566 0

________ _________

48.869 1.874

======== =========

Van de liquide middelen staat vanaf 10 februari 2016 een bedrag van € 20.000 niet ter 

vrije beschikking van de stichting.

Dit bedrag is verpand aan de Rabobank, die voor dit bedrag aan de gemeente Waddinxveen 

bankgarantie heeft verstrekt voor de nakoming van de betalingsverplichting van

stichting jegens de gemeente. De verplichting houdt verband met de door de stichting

gesloten exploitatie-overeenkomst inzake de grond.
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31-12-2015 31-12-2014

€ €

3 Bestemmingsreserve hospice

Stand aanvang boekjaar 43.761 4.995

Bij: Resultaat boekjaar 84.199 38.766

________ _________

Stand einde boekjaar 127.960 43.761

======== =========

4 Lening ontvangen 118.462 155.666

======== =========

Stand aanvang boekjaar 155.666 0

Opgenomen 0 197.553

________ _________

155.666 197.553

Aflossing 37.204 41.887

________ _________

Stand einde boekjaar 118.462 155.666

======== =========

Betreft een 5 jarige annuïteitenlening ter financiering van de aankoop van de grond.

Rente:  4 %

Verstrekte zekerheden: geen

Aflossing: door middel van annuïteiten

Annuïteit Rente Aflossing

€ € €

Op 31 december 2014 41.887 0 41.887

Op 1 oktober 2015 41.887 4.683 37.204

Op 2 juli  2016 41.887 3.564 38.323

Op 2 april 2017 41.887 2.411 39.476

Op 2 januari 2018 41.887 1.223 40.664

209.435 11.881 197.554

======== ========== =========

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en toezeggingen bij realisatie van het Hospice

Toezeggingen giften

Er is een gift toegezegd van € 209.435 door middel van een jaarlijkse lijfrente van € 41.887 

gedurende de periode 31 december 2014 tot en met 2 januari 2018, 

Een stichting heeft een schenking toegezegd voor de nieuwbouw tot een bedrag van € 500.000.

Een 2e stichting heeft een bedrag van € 100.000 toegezegd teneinde de in het

huurcontract overeengekomen dekking van aanvangstekorten te financieren.

Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen 12 van 16  Jaarstukken 2015



Stichting Roparun

De Stichting Roparun heeft een toezegging gedaan om ondersteuning te bieden voor

de inrichting van het hospice ter waarde van € 150.000. De levering geschiedt via de

eigen huisleverancier van de Stichting Roparun.

Rabo Coöperatief Dividendfonds

Het Rabo Coöperatief Dividendfonds heeft een gift van € 25.000 toegezegd als

bijdrage in de inrichting van het Hospice

Overige giften

Verder hebben 11 instellingen toezeggingen gedaan om bij  te dragen aan de inrichting van het

Hospice tot een verwacht bedrag van ca € 72.000.

Recht op ontbinding aankoop grond

De grond is aangekocht onder voorwaarde dat, de stichting de aankoop kan ontbinden

indien de stichting niet voor 31 december 2017 onherroepelijk de benodigde

vergunningen toestemmingen en dergelijke voor realisering, bouw- en uitvoering van het

hospice heeft verkregen.

Huurcontract

De Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen (Waddinxveen) heeft op 23 maart 2016 een 

huurcontract afgesloten met de Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg 

Midden-Holland (Gouda).

Waddinxveen zal het te bouwen hospice aan de Florijnlaan te Waddinxveen verhuren aan 

Gouda, die het hospice zal exploiteren. Het huurcontract kan worden ontbonden indien 

niet voor 31 december 2017 de benodigde vergunningen zullen worden verkregen.

Financiering aanvangstekort

De stichting heeft in het huurcontract onder meer de intentie uitgesproken ervoor zorg te 

zoveel als mogelijk, de aanvangstekorten door middel van een lening tot een 

bedrag van maximaal € 100.000 te financieren.
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4.3  TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2015 2014

€ €

5 Giften

Gift door middel van lijfrente 41.887 41.887

Fledderus Mackaaij Stichting 20.000 0

Gift Wadinxveens echtpaar 10.974 0

Diaconie Protestantse gemeente

Waddinxveen 0 1.000

Lions Club Waddinxveen-

Boskoop, kenniskwis 4.500 0

PGW Bazarcommissie Ontmoertingskerk 2.600 0

Rotary Club Waddinxveen 2.000 750

Bazarcommissie Immanuelkerk 3.800 0

Christelijk Waddinxveens Mannenkoor,

wensconcert 2.000 0

Juwelier Spruytenburg 1.500 0

Waddinxveense familie 0 675

Inwoner van Waddinxveen wegens diens

85e verjaardag 500 0

Overige giften particulieren en instellingen en

acties minder dan € 500  (5 x) ,

jaar 2014: (3 x) 464 485

________ _________

90.225 44.797

======== =========

6 Kosten fondsenwerving

Deelname aan kenisquiz Lions Club

Waddinxveen-Boskoop 250 0

======== =========

7 Kantoorkosten

Porti 0 0

Kantoorkosten 41 36

Domeinregistratie 18 18

Vaklitteratuur en contributie 16 0

Representatie 11 0

________ _________

86 54

======== =========

8 Voorbereidingskosten nieuwbouw

Architect 921 3.516

Voorontwerp bestemmingsplan 60 % 0 1.452

Ecologisch onderzoek 0 908

________ _________

921 5.876

======== =========
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2015 2014

€ €

Rentebaten 66 0

======== =========

Rentelasten

Bankkosten 152 101

Betaalde rente lening 4.683 0

________ _________

4.835 101

======== =========

4.4   ONDERTEKENING DOOR OPSTELLERS en VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING

        de directie van  B.V.Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen

         

Aldus opgesteld te Waddinxveen,

Waddinxveen, 7 april 2016

_____________________________________________________

G. Breteler Drs H.C.M. Compeer

Penningmeester

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 april 2016

_____________________________________________________

Prof Dr H. ter Heide Mr P.L. van der Meulen

Voorzitter Secretaris

_____________________________________________________

G. Breteler Q.H.M. Groenendijk

Penningmeester Algemeen bestuurslid
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5.    OVERIGE GEGEVENS

5.1  GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Voor zover bekend hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan,

die van invloed zijn op het beeld van de jaarrekening.

5.2   VOORSTEL TER VERWERKING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is

het resultaat over het boekjaar als volgt verwerkt: €

Toegevoegd aan de

bestemmingsreserve hospice 84.199

__________

84.199

==========

5.3  SAMENSTELLING BESTUUR

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2015 is:

Prof Dr H. ter Heide Voorzitter

Mr P.L. van der Meulen Secretaris

G. Breteler Penningmeester

Q.H.M. Groenendijk Algemeen bestuurslid

Vacature Algemeen bestuurslid
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