Jaarverslag Stichting Vrienden van Hospice Dignitas 2019
Beleidsplan en resultaten
Een korte terugblik op het afgelopen jaar.
Gasten
Restyling huis
Uitbereiding gastenkamers in combinatie met respijtvoorziening en hospicezorg thuis
In 2019 is afgesproken om op basis van besluitvorming over uitbreiding van activiteiten van hospice Dignitas af te wachten of er financiële
ondersteuning nodig is. Stichting hospice Dignitas kan hiervoor een concreet plan indienen met begroting indien gewenst.
Vrijwilligers
Bijdrage voor het mee-eten van de vrijwilligers vergoeden.
In kader van prioritering van het vrijwilligersbeleid bij hospice Dignitas is hier geen gebruik van gemaakt in 2019.
Financiën
Het minimumbedrag dat in kas moet blijven is begroot op € 95.000, =. Daar is dit jaar ook weer aan voldaan.
De stichting heeft al vele jaren een groot vermogen. Het totale vermogen eind 2019 is € 243.654, =. In de begroting hadden we rekening
gehouden met een intering tot € 205.389,=. Door extra inkomsten is het vermogen ten opzichte van 2018; € 248.370,= nagenoeg gelijk gebleven.
Op de volgende pagina een toelichting op de cijfers uit de financiële rapportage 2019.
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Inkomsten totaal
Lasten
Administratieve ondersteuning SVvHD
(inzet medewerkers)
Bijdrage inventariskosten
Bedankkaarten/portokosten/15 jaar
hospice Dignitas/overige organisatiekosten
Administratiekosten/bankkosten/overige
algemene kosten
Feestelijke activiteiten vrijwilligers en
medewerkers

Begroting
2019
€ 20.000, =

Verwachtte
realisatie 2019
€ 32.500, =

Resultaat
2019
€ 44.324

€ 27.611, =

€ 27.611, =

€ 27.611, =

€ 4.000,=

€ 3.800,=

€ 7.926,=

Hoger door o.a. bijdrage aan de interne viering van het
15 jarige bestaan van hospice Dignitas
(€ 2266,=).

€ 12.000, =

€ 12.000, =

€ 8.971, =

€0

€ 3.500, =

€ 2.043, =

€3.000,=

€ 3.000, =

€0

Ook dit jaar weer zomerfeest en kerstdiner voor 80-85
personen. Deze activiteiten worden door een ieder erg
gewaardeerd.
Dit jaar waren er 2 gasten die deze kosten niet konden
betalen en een beroep op deze middelen hebben gedaan.
In het beleid hebben we vastgesteld dat we
€ 3.000,= per jaar reserveren. Vanaf 2020 zal dit ook
expliciet in de jaarrekening worden opgenomen. In 2020
zal dan € 6.000,= worden opgenomen.

€ 46.111, =

€ 46.911, =

€ 46.511, =

Bijdrage oninbare kosten logies/
maaltijd/opbaringen van gasten
Reservering 5e lustrum
Hospice Dignitas

Lasten totaal
Financiële baten en lasten
Resultaat

- € 25.111, =

- € 14.411

€ 52, =
-€ 2.175, =

Vermogen per eind 2019

€ 205.389, =

€ 233.000, =

€ 243.654,=
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Toelichting
Een dankbrief in december 2019 naar de donateurs heeft
meer inkomsten opgeleverd dan verwacht.
Conform begroting

Hoger vermogen dan begroot door hogere inkomsten
dan begroot.

