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W O L F S B E R G E N  V A N  H A A R L E M  
ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS 

Aan het bestuur van 
Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag 
Koningin Emmakade 160 
2518 JL Den Haag 

Ter attentie van het bestuur 

Capelle aan den IJssel, 02 juni 2020 

Betreft: Jaarrekening 2019 

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting. 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 
tellingen van € 1.137.871 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 740.397, 
samengesteld. 

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag te Den Haag is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2019 en de staat van baten lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze 
toelichting 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 voor financiële verslaggeving 
waaronder RJ 640 'Organisaties zonder winststreven'. 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 Rooms 
Katholieke Hospicegroep Den Haag. 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. 

Wolfsbergen Van Haarlem accountants en belastingadviseurs - Rivium Westlaan 80 - 2909 LD Capelle aan den IJssel - Postbus 8635 - 3009 AP Rotterdam 

T oio 266 10 10 - F oio 266 10 30 - info@wolfsbergenvanhaarlem.nl -www.wolfsbergenvanhaarlem.nl 

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

Alle opdrachten worden aangenomen door de maatschap Wolfsbergen Van Haarlem en niet door individuele personen en/of vennootschappen. 
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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 dan ook ervan 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. 

3 ALGEMEEN 

3.1 Oprichting stichting 

Blijkens de akte d.d, 13 april 1994 werd de Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag opgericht. 
De vestigingsplaats is Den Haag. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd op 4 juni 2013. 

3.2 Doel 

De stichting heeft ten doel: 
a. het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het leven, 
b. het ondersteunen en aanvullen van de bestaande vormen van gezondheidszorg - door 

overleg en samenwerking met de Stichting Terminale Zorg Door Vrijwilligers te 's-Gravenhage - in de 
thuissituatie van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, 

c. het bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, zo lang 
mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven, 

d. het scheppen van opnamemogelijkheden binnen de eigen woonomgeving, waarbij de 
individuele levensstijl het centrale gegeven is, zogenaamde bijna-thuis-huizen, 

e. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
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4 RESULTAAT 

4.1 Vergelijkend overzicht 

Het resultaat over 2019 bedraagt € 740.397 tegenover een begroot resultaat over 2018 van negatief 
€ 16.398. 

2019 2018 Verschil 

€ % € % € 

Baten 

Bijdragen 100.719 9,0 162.500 39,3 -61.781 
Bijdragen inzake renovatie 754.000 67,4 - - 754.000 
Subsidiebaten 260.500 23,2 245.718 59,4 14.782 

Som van de geworven baten 1.115.219 99,6 408.218 98,7 707.001 
Overige baten 4.102 0,4 5.470 1,3 -1.368 

Som der baten 1.119.321 100,0 413.688 100,0 705.633 

Exploitatiekosten 

Huishoudelijke artikelen en 
boodschappen maaltijden 10.206 0,9 15.573 3,8 -5.367 

Lasten 

Lonen en salarissen 157.928 14,1 159.316 38,5 -1.388 
Sociale lasten 32.933 2,9 31.647 7,7 1.286 
Pensioenlasten 12.870 1,2 13.078 3,2 -208 
Overige personeelslasten 33.732 3,0 38.610 9,3 -4.878 
Afschrijvingen materiële vaste activa 41.629 3,7 18.681 4,5 22.948 
Overige bedrijfslasten 89.645 8,0 132.549 32,0 -42.904 

Som der lasten 368.737 32,9 393.881 95,2 -25.144 

Financiële baten en lasten 19 - 11 - 8 

Saldo 740.397 66,2 4.245 1,0 736.152 
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4.2 Vergelijking resultaat met begroting 

Het resultaat over 2019 bedraagt € 740.397 tegenover een begroot resultaat over 2018 van negatief 
€ 16.398. 

Realisatie 
2019 

Begroting 
2019 

Realisatie 
2018 

Verschil 
realisatie
begroting 

2019 

€ € € € 

Baten 

Bijdragen 
Bijdragen inzake renovatie 
Subsidiebaten 
Overige baten 

100.719 
754.000 
260.500 

4.102 

134.500 

260.500 
4.000 

162.500 

245.718 
5.470 

-33.781 
754.000 

102 

Som der baten 1.119.321 399.000 413.688 720.321 

Besteed aan de doelstellingen 

Huishoudelijke artikelen en boodschappen 
maaltijden 10.206 15.000 15.573 -4.794 

Lasten 

Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenlasten 
Overige personeelslasten 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
Overige bedrijfslasten 

157.928 
32.933 
12.870 
33.732 
41.629 
89.645 

212.000 

50.700 
18.000 

103.300 

159.316 
31.647 
13.078 
38.610 
18.681 

132.549 

-54.072 
32.933 
12.870 

-16.968 
23.629 

-13.655 

Som der lasten 368.737 384.000 393.881 -15.263 

Resultaat 740.378 - 4.234 740.378 

Financiële baten en lasten 19 - 11 19 

Saldo 740.397 - 4.245 740.397 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 



FINANCIEEL VERSLAG 
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BESTUURSVERSLAG 2019 STICHTING ROOMS KATHOLIEKE HOSPICEGROEP 
DEN HAAG 

Doelstelling 

Het Jacobshospice is een oecumenisch samenwerkingsverband van de Stichting Fundatie van 
Beijeren Van Schagen en de Stichting RK Hospicegroep Den Haag. De Stichting RK Hospicegroep Den 
Haag (het Jacobshospice) heeft tot doel het bevorderen van de integratie van het stervensproces en 
de dood in het leven o.m. door het scheppen van opnamemogelijkheden binnen de eigen 
woonomgeving, waarbij de individuele levensstijl het centrale gegeven is, een zogenaamd Bijna-
Thuis-Huis. 

Beleid 

Het Jacobshospice staat open voor iedereen, ongeacht geloofsvorm, levensovertuiging, culturele 
identiteit of sociale status. Het Jacobshospice wil zelfstandig en kleinschalig blijven functioneren. Wel 
dient er vanzelfsprekend goed contact te worden onderhouden met stakeholders, terwijl wij ook via 
o.m. de regionale en landelijke Vereniging Palliatieve Terminale Zorg onze kennis over landelijke 
ontwikkelingen rond de hospices en de palliatieve terminale zorg ontvangen. De Stichting deelt en 
verspreidt de kennis die in het hospice is opgebouwd. Dit gebeurt o.m. door het actief en regelmatig 
geven van gastlessen/voorlichting en organiseren van cursussen. 

Organisatie en Activiteiten 

Het Jacobshospice biedt zo'n twintig jaar in Den Haag een thuis-vervangende situatie voor mensen 
die nog maar kort te leven hebben. Wij beschikken over een schitterend gelegen pand nabij het 
centrum van Den Haag. Dit jaar is het pand grondig gerenoveerd en sluit daardoor nog meer aan op 
de wensen van de gastbewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. We hebben plaats voor 
zes gastbewoners in ruime kamers met een eigen ruime sanitaire voorziening en mogelijkheid om 
bezoek te ontvangen. Eventueel kan familie ook blijven slapen. Tevens beschikt het huis o.m. over 
een grote huiskamer met een mogelijkheid die in twee kleinere ruimtes in te delen. De open keuken 
zorgt voor een groot gemak en direct contact met gastbewoners en hun bezoek. De tuin is een lust 
voor het oog en biedt ook de nodige rust en ontspanning. 

Palliatieve zorg heeft alles te maken met het verzachten van het lijden. Op menselijke maatgeven we 
liefdevolle zorg, aandacht en geborgenheid aan onze gastbewoners. Daarnaast bieden wij veel 
aandacht aan familie, vrienden en naasten. Een team van gespecialiseerdef verpleegkundigen (we 
werken hierin samen met stichting HWW-zorg), vrijwilligers en coördinatoren staan met 
professionele en menselijke kennis garant voor. 

Vrijwilligers vervullen op allerlei terreinen een belangrijke rol in het hospice. Zij bieden onder meer 
een luisterend oor voor de gastbewoners en hun naasten en maken het hospice tot een bijna-
thuishuis. Daarbij onderscheiden wij vrijwilligers aan het bed en gastvrouwen-/heren. Vrijwilligers 
worden uitgebreid begeleid bij de start in hun activiteiten, voor het bijhouden van hun kennis 
organiseren wij speciale bijeenkomsten. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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Het hospice heeft de beschikking over een medisch team en verpleegkundigen, die gespecialiseerd 
zijn in optimale pijnbestrijding en het bieden van comfort. De gastbewoners ontvangen de medische 
zorg bij voorkeur van hun eigen huisarts. Maar het hospice kan indien nodig gebruiken maken van 
artsen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Een vast team verpleegkundigen geeft 24 uur per 
etmaal professionele zorg en werkt daarin nauw samen met de huis- en/of hospice-arts. Ook werken 

ze intensief samen met onze speciaal opgeleide vrijwilligers. 

We kijken in dankbaarheid terug op de laatste maanden van het jaar. In slechts drie maanden is het 
hospice gerenoveerd en weer opgeleverd voor gebruik. Dat is een enorme klus geweest en niet 
alleen voor de aannemers en de projectbegeleiding maar zeker ook voor de coördinatoren, 
verpleegkundigen en vrijwilligers. Een grote blijk van waardering is op zijn plaats. Ook voor de 
fondsen die dit mogelijk hebben gemaakt. De besturen van de Vrienden van het Jacobshospice, de 
Fundatie van Beijeren van Schagen en het Sint-Nicolaas Gasthuis, zeer bedankt voor de giften en de 
flexibele opstelling. Dank ook aan de andere vermogensfondsen die hebben bijgedragen aan deze 

noodzakelijke en goed geslaagde verbetering. 

Financiële aspecten 

Belangrijkste financiële bron voor de exploitatie van het Jacobshospice is de subsidie van VWS. Met 
de nieuwe opzet sinds 2018 is er een structurele verbetering van deze inkomsten verzekerd, al 
erodeert die toch sneller Dan voorzien. In 2019 realiseerde het Jacobshospice 46 nieuwe opnames 
hetgeen beduidend lager ligt dan ons 3-jarige gemiddelde. Dat is logisch omdat er de laatste vier 
maanden geen gastbewoners konden worden opgenomen vanwege de renovatie. Deze terugval in 
opnames betekent verminderde inkomsten die over een periode van drie jaar door VWS wordt 
uitgesmeerd. De regeling voorziet niet in een compensatie bij renovatie waarbij inkomsten wegvallen 
en de vaste lasten door blijven lopen. We zien dit als een weeffout in het subsidiebeleid en zullen 
dan ook in 2020 bezwaar aantekenen mocht onze 'hogere' aanvraag niet worden gehonoreerd. 

Optisch is er sprake van een zeer hoog resultaat. Dat wordt echter vertekend door de € 0,75 miljoen 
fondsbijdragen die zijn opgehaald voor de renovatie. Het exploitatieresultaat over het hele jaar is een 
licht negatief. Daarbij hadden we enerzijds het voordeel van genormaliseerde personeelslasten (geen 
kosten voor inhuur krachten dit jaar) terwijl ook de reguliere onderhoudskosten door de grote 
renovatie wat lager uitkwamen. Maar we hadden ook te maken met versnelde afschrijving van een 
aantal investeringen door de renovatie. 

Met de renovatie groeit onze balans enorm tot ruim € 1,1 miljoen. De algemene reserve groeide ook 
en wel met 50% tot € 55.000: daarnaast staat er een grote bestemmingsreserve op onze balans. Voor 
de hoge korte schulden per de jaarultimo op de balans van € 283.000 (vooral nog te betalen kosten 
van de renovatie) stonden voldoende fonds toezeggingen en liquide middelen. Liquiditeit en 
solvabiliteit van het Hospice zijn daarmee op een niveau dat de financiële continuïteit van het 
hospice passend gewaarborgd is. 

De belangrijkste informatiebronnen voor het bestuur over de financiële gang van zaken zijn (i) het 
aantal nieuwe gastbewoners per maand en (ii) de kwartaalcijfers die binnen 2 weken na afloop van 
het kwartaal beschikbaar zijn. Deze cijfers worden afgezet tegen de begroting. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 



Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep tRmSËag 
te Den Haag 

Blad 9 

Toekomst 

Nu het hospice prachtig gerenoveerd is en er begin 2020 twee nieuwe coördinatoren zijn gestart, er 
weer nieuwe vrijwilligers zijn aangetrokken en bestuursleden plaats maken voor anderen, kunnen we 
op veel manieren spreken van een nieuwe start. Wat we nog eens nadrukkelijk merkten het 
afgelopen halfjaar is welke waarde er wordt gehecht aan het hospice. Dat is de echte motivator om 
- ook wanneer het moeilijk is - met elkaar de schouders eronder te zetten, verschillen te 
overbruggen en met compassie het werk te verrichten dat nodig is. Het is een genoegen daar een 

onderdeel van te mogen zijn. 

Het bestuur 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na winstbestemming) 

ACTIVA 

Vaste activa 

Vlottende activa 

31 december 2019 31 december 2018 

Materiële vaste activa 

Verbouwingen 
Inventaris 

(1) 

645.125 
24.238 

669.363 

50.757 
26.009 

76.766 

Vorderingen 

Overige vorderingen 

Liquide middelen 

ING Bank N.V. 
Kas 

(2) 

(3) 

95.042 
205 

373.261 9.624 

43.442 
389 

95.247 43.831 

1.137.871 130.221 

Samenstellingsverklaring afgegeven 



31 december 2019 31 december 2018 

€ € € € 

PASSIVA 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserves en -fondsen 

Kortlopende schulden 

Overige schulden 

55.633 
798.432 

36.902 
76.766 

854.065 

283.806 

113.668 

16.553 

1.137.871 130.221 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

Realisatie Begroting Realisatie 
2019 2019 2018 

Baten 

Bijdragen 
Bijdragen inzake renovatie 
Subsidiebaten 

Som van de geworven baten 
Overige baten 

Som der baten 

Exploitatiekosten 

Huishoudelijke artikelen en boodschappen maaltijden 

Lasten 

Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenlasten 
Overige personeelslasten 
Afschrijvingen 
Overige bedrijfslasten 

Saldo voor financiële baten en lasten 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Exploitatieresultaat 

Resultaatbestemming 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserves en -fondsen 

(5) 100.719 134.500 162.500 
(6) 754.000 - -

(7) 260.500 260.500 245.718 

1.115.219 395.000 408.218 
(8) 4.102 4.000 5.470 

1.119.321 399.000 413.688 

10.206 15.000 15.573 

0) 157.928 212.000 159.316 
(10) 32.933 - 31.647 

12.870 - 13.078 
(11) 33.732 50.700 38.610 
(12) 41.629 18.000 18.681 
(13) 89.645 103.300 132.549 

368.737 384.000 393.881 

740.378 - 4.234 
(14) 19 - 11 

740.397 - 4.245 

18.731 13.547 
721.666 - -9.302 

740.397 - 4.245 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

Activiteiten 

Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag (geregistreerd onder KvK-nummer 41158475), 
statutair gevestigd te Den Haag heeft ten doel: 
a. het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het leven, 
b. het ondersteunen en aanvullen van de bestaande vormen van gezondheidszorg - door 

overleg en samenwerking met de Stichting Terminale Zorg Door Vrijwilligers te 's-Gravenhage - in de 
thuissituatie van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, 

c. het bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, zo lang 
mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven, 

d. het scheppen van opnamemogelijkheden binnen de eigen woonomgeving, waarbij de 
individuele levensstijl het centrale gegeven is, zogenaamde bijna-thuis-huizen, 

e. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen 
van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 640 'Organisaties zonder 
winststreven' die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in 
euro's. 

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaal) worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijzen of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Kapitaal 

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is 
(Algemene reserve) en welk gedeelte is vastgelegd. 
Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheden is gegeven, dan 
gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd 
vermogen. Deze beperking in het besteding kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn 
opgelegd. 
Indien deze beperking door derden is opgelegd, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In 
de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de 
reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door derden zijn gesteld, worden vermeld. 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is 
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte 
doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft 
aangebracht, wordt vermeld. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten 
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 
vervaardigingskosten. 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waard verminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 
oninbaarheid. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen. 

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. 
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van 
de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en-verliezen bij 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen 
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

VASTE ACTIVA 

1. Materiële vaste activa 

Verbouwingen Inventaris Totaal 

€ € € 

Boekwaarde per 1 januari 2019 
Aanschaffingswaarde 87.062 65.551 152.613 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -36.305 -39.542 -75.847 

50.757 26.009 76.766 

Mutaties 
Investeringen 
Desinvesteringen 
Hercategorisatie afschrijvingen 
Afschrijvingen 

Boekwaarde per 31 december 2019 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 

Boekwaarde per 31 december 2019 

624.931 
-56.389 
34.532 
-8.706 

594.368 

655.604 
-10.479 

9.295 

•11.066 

-1.771 

74.846 
-50.608 

645.125 24.238 

634.226 
-56.389 
34.532 

-19.772 

592.597 

730.450 
-61.087 

669.363 

Afschrijvingspercentages 
% 

Verbouwingen 10 
Inventaris 20 
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2. Vorderingen 

31-12-2019 31-12-2018 

Overige vorderingen 

Vooruitbetaalde kosten 
Bijdrage Stichting Orlanda Goban 
Overige vorderingen 
Vordering Stichting Vrienden van het Jacobshospice inzake 
renovatiekosten 

778 

275 

372.208 

952 
8.672 

373.261 9.624 

3. Liquide middelen 

ING Bank N.V. 
Kas 

95.042 43.442 
205 389 

95.247 43.831 
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PASSIVA 

4. Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Stand per 1 januari 
Resultaatbestemming 

Stand per 31 december 

2019 2018 

€ € 

36.902 23.355 
18.731 13.547 

55.633 36.902 

31-12-2019 31-12-2018 

€ € 

Bestemmingsreserves en -fondsen 

Bestemmingsreserve financiering activa 669.363 76.766 
Bestemmingsfonds renovatie 129.069 

798.432 76.766 

Bestemmingsreserve financiering activa 

Stand per 1 januari 76.766 83.178 
Resultaatbestemming 592.597 -6.412 

Stand per 31 december 669.363 76.766 

Dit bestemmingsfonds is door het bestuur gevormd en dient ter dekking van de afschrijving van de 
materiële vaste activa (verbouwing en inventaris) 

Bestemmingsfonds inventaris 

Stand per 1 januari - 2.890 
Resultaatbestemming - -2.890 

Stand per 31 december 

Bestemmingsfonds renovatie 

Stand per 1 januari 
Resultaatbestemming 129.069 

Stand per 31 december 129.069 

In 2019 zijn bijdragen van derden ontvangen met betrekking tot de renovatie van het gebouw. Hiervan is 
€ 129.069 nog niet besteed. 
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31-12-2019 31-12-2018 

€ € 

Overige schulden 

WMO buurtzorg 5.943 -

Accountantskosten 3.000 2.400 
Renovatiekosten Dijkxhoorn 235.101 -

Vakantiegeld reserve 8.161 7.310 
Overige renovatiekosten 9.843 2.592 
Overige nog te betalen kosten 21.758 4.251 

283.806 16.553 
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

Realisatie Begroting 
2019 2019 Saldo 2018 

€ € € 
5. Bijdragen 

Bijdragen cliënten 35.996 55.000 64.468 
Ontvangen gift inzake huur 23.912 23.500 23.217 
St. Vrienden van het Jacobshospice, exploitatie 20.000 24.500 25.000 
St. Vrienden van het Jacobshospice, inventaris - - 12.500 
Fundatie van Beijeren van Schagen - 3.500 3.643 
Fundatie van Beijeren van Schagen schilderwerk - - 25.000 
WMO-subsidie 20.811 28.000 -

Stichting Orlanda Goban - - 8.672 

100.719 134.500 162.500 

6. Bijdragen inzake renovatie 

St. Vrienden van het Jacobshospice 654.000 - -

St. Nicolaas Gasthuis 50.000 - -

Stichting Pieter Bastiaan 25.000 - -

St. Trekpaert 25.000 - -

754.000 - -

7. Subsidiebaten 

Ministerie VWS, instellingssubsidie 260.500 260.500 245.718 

De subsidie van het Ministerie VWS kan worden beschouwd als een structurele subsidie. 

8. Overige baten 

Ontvangen huur 4.102 4.000 5.470 

Personeelslasten 

9. Lonen en salarissen 

Salariskosten coördinatoren 149.908 212.000 151.050 
Achterwacht 8.020 - 10.609 

157.928 212.000 161.659 
Ontvangen ziekengelduitkeringen - - -2.343 

157.928 212.000 159.316 
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Realisatie 
2019 

Begroting 
2019 Saldo 2018 

10. Sociale lasten 

Sociale lasten werkgever 
Verzuimverzekering 

11. Overige personeelslasten 

Buurtdiensten / uitzendkrachten 
Reiskosten vrijwilligers/coördinatoren 
Vergoeding administrateur 
Overige vrijwilligers- en onkostenvergoedingen 
Opleidingslasten 
Salarisadministratie 
Zomerfeest 
Kerstuitgaven 
Arbodienst 

26.894 
6.039 

32.933 

20.811 
2.562 
1.500 
1.939 
5.722 
1.116 

82 

33.732 

Personeelsleden 

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam (2018: 4). 

12. Afschrijvingen 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Verbouwingen 
Inventaris 

Boekverlies verbouwingen 

8.706 
11.066 

19.772 
21.857 

41.629 

28.000 
1.200 

5.000 
10.000 

2.000 
3.500 
1.000 

50.700 

18.000 

18.000 

18.000 

26.256 
5.391 

31.647 

16.471 
1.134 
1.500 
6.537 
7.356 
1.528 

3.643 
441 

38.610 

8.707 
9.974 

18.681 

18.681 

13. Overige bedrijfslasten 

Huisvestingslasten 
Kantoorlasten 
Algemene lasten 

64.344 
16.630 
8.671 

74.500 
17.100 
11.700 

106.334 
16.655 

9.560 

89.645 103.300 132.549 
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Realisatie Begroting 
2019 2019 Saldo 2018 

€ € € 
Huisvestingslasten 

Huur 23.912 23.500 23.217 
Energie- en waterlasten 12.341 11.500 8.663 
Onderhoud inventaris en lift 13.781 21.000 19.490 
Belastingen en zakelijke lasten 959 1.000 1.020 
Schoonmaakkosten 10.453 13.500 13.291 
Afvalverwerking 2.898 4.000 3.909 
Uitgaven wensenlijst - - 359 
Voorbereiding renovatie - - 11.385 
Schilderwerk (groot onderhoud) - - 25.000 

64.344 74.500 106.334 

Kantoorlasten 

Kantoorbenodigdheden 10.389 13.000 9.390 
Drukwerk 938 - 992 
Telefoon 4.416 3.200 5.394 
Contributies en abonnementen 887 900 879 

16.630 17.100 16.655 

Algemene lasten 

Accountantslasten 3.383 3.700 2.400 
Bloemen 538 1.000 751 
Assuranties 939 1.200 941 
Wasserij 3.843 5.800 5.484 
Overige algemene lasten -32 - -16 

8.671 11.700 9.560 

Financiële baten en lasten 

14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Bankrente 19 - 11 

Samenstellingsverklaring afgegeven 



Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag 
te Den Haag Blad 23 

Ondertekening van de jaarrekening 

Opmaak jaarrekening 

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur. 

Den Haag, 

Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep 
Namens deze, 
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