Financiële verantwoording Stichting Vrienden Palliatieve Zorg Utrechtse Heuvelrug e.o. 2021.
Resultaat
Het jaar 2021 is afgesloten met een batig saldo van € 20.041,=. Dit batig saldo werd voornamelijk
veroorzaakt door een aantal legaten, de spinningmarathon en een verjaardag actie van een donateur.
De Stichting streeft naar een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 40.000 om aan haar verplichtingen
te kunnen voldoen. Legaten vormen een incidentele, maar zeer welkome, bron van inkomsten en
worden gereserveerd om de meerjaren toezegging aan het hospice, die de continuïteit van het hospice
garandeert, te borgen.
Om enerzijds de toekomst van het hospice te zekeren en anderzijds de besteding van de legaten vast
te leggen is er een bestemmingsreserve opgenomen waarmee voor de komende tien jaar de bijdrage
aan het Hospice gezekerd is.
Bijdrage aan hospice Heuvelrug
In 2021 is er een bijdrage van de Vriendenstichting aan het hospice van € 35.000 toegezegd. Voor de
komende jaren wordt er gestreefd naar een verhoging tot € 40.000 per jaar om extra zorg te kunnen
blijven uitoefenen.
Naast de reguliere ondersteuning van het hospice is er in 2021 ook bijgedragen in de eigen bijdrage
als bewoners niet in staat waren deze uit eigen middelen te voldoen. Bereikbaarheid van Hospice Zorg
voor iedereen is waar wij ons als Stichting hard voor maken.
De vaste bijdrage voor 2022 is vastgesteld op € 40.000.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen is een bestemmingsreserve nieuwe huisvesting voor een bedrag
van € 345.636 opgenomen. Dit bedrag is niet vrij besteedbaar. De middelen zijn verworven door het
voormalige Steunfonds Hospice Heuvelrug en zijn specifiek bestemd als bijdrage voor de nieuwbouw
van het hospice. Na overleg met onze notaris zijn de eerder ten laste van deze reserve gebrachte
bedragen die besteed waren aan de renovatie van de huidige locatie niet ten laste van deze reserve
gebracht maar ten laste van de vrije reserve.
Vanaf 2020 is vanuit de ontvangen legaten een geoormerkte reserve gevormd welke gedurende tien
jaren de continuïteit van de bijdrage aan het hospice moet garanderen. De reserve is op balansdatum
€ 350.000 , jaarlijks wordt deze reserve herzien. Helaas is de concept jaarrekening over 2020 niet
vervangen door de vastgestelde jaarrekening over 2020 waardoor er een concept van de jaarrekening
2020 op de website gestaan heeft. De nu gepubliceerde cijfers over 2021 bevatten ook de
vastgestelde cijfers over 2020.
Het bestuur is dankbaar voor alle financiële bijdragen van het afgelopen jaar en de grote
betrokkenheid van gasten, hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Zij allen hebben hun bijdrage
geleverd aan weer een jaar kwalitatief hoogwaardige hospicezorg.
Een verkort overzicht van de financiële stand van zaken per 31 december 2021 en de resultaten over
2020 en 2021 treft u hieronder aan.
Met vriendelijke groet
Rune Köster
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