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Waddinxveen, 11 maart 2015

I. BESTUURSVERSLAG

Hieronder volgt puntsgewijs een overzicht van de activiteiten van het bestuur.

- Er zijn in 2014 elf vergaderingen van het bestuur en de werkgroep gehouden

- Er ontstond behoefte aan een lid voor de werkgroep, specialist op het gebied van 

bouwkunde; Hans Blokland hebben wij daartoe bereid gevonden. Hans gaat zich bezig 

houden als bouwbegeleider bij de bouw van een hospice

- Na bezoek aan vele bestaande panden, is na ampel overleg besloten om toch voor 

nieuwbouw te opteren. Daarbij zijn wij flink geholpen door een schenking van ruim 

1000m² grond van een genereus Waddinxveens echtpaar. Het perceel waar het 

hospice gebouwd gaat worden ligt aan de zuidwest kant van Plan Nooitgedacht aan de 

Florijnlaan

- Op 31 december 2014 is dit perceel bij notariële akte overgedragen aan onze 

Stichting

- Uit het bestuur en de werkgroep is een bouwcommissie gevormd, die regelmatig met

 architect Roel Visser om de tafel zit

- Het ontwerp voor het nieuw te bouwen hospice is klaar en siert de homepage van 

onze website www.hospicewaddinxveen.nl, die eind 2014 online is gegaan.

- De procedure om tot een bestemmingswijziging te komen (van woning naar een 

maatschappelijke bestemming hospice) is in volle gang evenals de vereiste 

vooronderzoeken (voorontwerp bestemmingsplan, ecologisch onderzoek, constructie 

advies etc.)

- Er zijn zeer leerzame bezoeken gebracht aan een nieuwbouw hospice en een 

bestaand hospice in de regio

- 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, willen gaan verlengen. Daar kregen wij positieve 

antwoorden op

- Als klap op de vuurpijl ontvingen wij van de Stichting Roparun een toezegging van 

€ 150.000!

- Er is goed contact geweest met huisartsen in Waddinxveen over hun zorg voor 

bewoners van buiten Waddinxveen

- Prettig kennismakingsgesprek met wethouder Nieboer van gemeente Waddinxveen

- Gesprekken met de direct betrokken omwonenden, ook op verzoek van gemeente 

Waddinxveen. Er wordt benadrukt dat we juist de harmonie met de omwonenden 

zoeken om een voor ieder bevredigend resultaat te krijgen. 

- Relaties die pro Deo of voor fors mindere bedragen dan gebruikelijk 

werkzaamheden hebben verricht, zeggen wij hartelijk dank.
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II 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

Het is de bedoeling dat de Stichting in het kader van haar doelstelling het hospicepand laat 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.

Hierdoor is er een scheiding tussen eigendom van het pand en de exploitatie van

het Hospice.

BEZOLDIGING BESTUURSLEDEN

De bestuursleden ontvangen geen andere vergoeding dan een vergoeding voor

eventueel gemaakte kosten.

G. (Gert) Breteler

Penningmeester
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JAARREKENING 2014
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1.    BALANS (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2014 31-12-2013

€ €

1 MATERIELE VASTE ACTIVA

Grond 197.553 0

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

VLOTTENDE ACTIVA

2 Liquide middelen 1.874 4.995

________ _________

1.874 4.995

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

Totaal activa 199.427 4.995

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

31-12-2014 31-12-2013

€ €

EIGEN VERMOGEN

3 Bestemmingsreserve hospice 43.761 4.995

________ _________

43.761 4.995

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

LANGLOPENDE SCHULDEN

4 Lening ontvangen 155.666 0

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

Totaal passiva 199.427 4.995

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

 2014 2013

€ €

Baten

5 Giften 44.797 5.100

 ________ _________

44.797 5.100

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

Lasten

6 Kantoorkosten 54 85

7 Voorbereidingskosten 5.876 0

________ _________

5.930 85

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

Resultaat voor financieringskosten 38.867 5.015

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

8 Rente- en bankkosten 101 20

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

Resultaat 38.766 4.995

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

Stichting Vrienden Hospice Waddinxven 7 van 15    Jaarverslag 2014



3.    KASSTROOMOVERZICHT

31-12-2014

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 38.867

Afschrijvingen 0

________

38.867

Financiële baten en lasten (101)

Winstbelasting, betaald 0

________

( A ) 38.766

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen lening 197.553

Aflossing lening (41.887)

________

( B ) 155.666

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële 

vaste activa (grond) (197.553)

________

( C ) (197.553)

________

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

Stand liquide middelen begin boekjaar 4.995

Stand liquide middelen einde boekjaar 1.874

========
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4.    TOELICHTING

4.1  GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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.

De materiële vaste activa worden afgeschreven op de verwachte economische

levensduur. Over de grond wordt niet afgeschreven.

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.

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

hebben.

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

31-12-2013 ringen vingen 31-12-2014

2014 2014

___________ ________ __________ _________

€ € € €

Grond 0 197.553 0 197.553

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

Balans per Mutaties Balans per

31-12-2013 2014 31-12-2014

___________ ________ _________

€ € €

Aanschafwaarde 0 197.553 197.553

Afschrijving 0 0 0

___________ ________ _________

0 197.553 197.553

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

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. 1.000 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.

31-12-2014 31-12-2013

€ €

2 Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 1.874 4.995

Rabobank, bedrijfsspaarekening 0 0

________ _________

Rabobank 1.874 4.995

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

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.
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31-12-2014 31-12-2013

€ €

3 Bestemmingsreserve hospice

Stand aanvang boekjaar 4.995 0

Bij: Resultaat boekjaar 38.766 4.995

________ _________

Stand einde boekjaar 43.761 4.995

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

4 Lening ontvangen 155.666 0

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

Stand aanvang boekjaar 0 0

Opgenomen 197.553 0

________ _________

197.553 0

Aflossing 41.887 0

________ _________

Stand einde boekjaar 155.666 0

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

Betreft een 5 jarige annuiteitenlening 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

======== ========== =========
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

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 dergelijke gift is in principe afhankelijk van het in leven zijn van begunstiger.

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

een eigen huisleverancier van de Stichting Roparun.

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.

Alleen de stichting kan hierop een beroep doen.
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4.3  TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2014 2013

€ €

5 Giften

Gift door middel van lijfrente 41.887 0

Stichting Joyce Tol fonds 0 5.000

Diaconie Protestantse gemeente

Waddinxveen 1.000 0

Rotary club Waddinxveen 750 0

Overige giften particulieren

< € 750  (4 x) jaar 2013: (4 x) 1.160 100

________ _________

44.797 5.100

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

6 Kantoorkosten

Porti 0 6

Drukkosten 36 25

Domeinregistratie 18 0

Representatie 0 54

________ _________

54 85

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

7 Voorbereidingskosten

Architect 3.516 0

Voorontwerp bestemmingsplan 60 % 1.452 0

Ecologisch onderzoek 908 0

________ _________

5.876 0

======== =========
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4.4   ONDERTEKENING DOOR BESTUURDER/ VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING

        de directie van  B.V.Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen

         

Aldus opgemaakt te Waddinxveen,

Waddinxveen, 11 maart 2015

Het bestuur

_________________________________________

G. Breteler H. ter Heide

penningmeester voorzitter

Vastgesteld in de bestuursvergadering 

Waddinxveen, 11 maart 2015

_________________________________________

G. Breteler H. ter Heide

penningmeester voorzitter
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5.    OVERIGE GEGEVENS

5.1  INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van

Koophandel te Rotterdam onder nummer S 41172023.

5.2  GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Voor zover bekend hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan,

die van invloed zijn op het beeld van de jaarrekening.

5.3   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 38.766

__________

38.766

==========

5.4  SAMENSTELLING BESTUUR

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2014 is:

H. ter Heide Voorzitter

P.L. van der Meulen Secretaris

G. Breteler Penningmeester

Q.H.M. Groenendijk Algemeen bestuurslid

W.A. van Heel Algemeen bestuurslid

5.5 JAARPLAN 2015

Het bestuur zal in 2015 aandacht besteden aan de volgende actiepunten:

- Publiciteit in de media voor werven donateurs en vrijwilligers

- Lezingen geven, verdere naamsbekendheid genereren

- Overleg met Hospice Gouda over de invulling van de dienstverlening en de financiële 

consequenties

- Verdere uitvoering geven aan realisatie en financiering van het hospice

- Een accountant zoeken om voor subsidiegevers en andere donateurs een correcte 

verantwoording te doen
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