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Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen
4 1 2 6 6 2 4 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Kamgras 2 3648 HM Wilnis
0 2 9 7 2 3 0 2 9 0

E-mailadres

info@johanneshospitium.nl

Website (*)

www.johanneshospitium.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

7 , 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H. Ligthart

Secretaris

G. Pinxteren

Penningmeester

P.C. Gevers Deynoot

Algemeen bestuurslid

G. Jonkers

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Instelling voor palliatieve terminale zorg. Huis stichten, exploiteren en doen
functioneren van een huis waar terminale patiënten, voor wie geen curatieve
behandeling meer mogelijk is en die niet meer goed thuis kunnen worden verpleegd,
hun laatste levensperiode kunnen doorbrengen.
Patiënten in staat stellen in het hospitium vredig, zoveel mogelijk vrij van pijn en van
andere belastende symptomen, in het bijzijn van familie, vrienden en/of verzorgden te

IB 113 - 1Z*2FOL 

sterven.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

https://www.johanneshospitium.nl
Het Johannes Hospitium biedt professionele, palliatieve, zorg in een veilige en
gastvrije omgeving aan terminaal zieke mensen met een relatief korte
levensverwachting. Wij spannen ons tot het uiterste in om het welbevinden van de
zieke en zijn omgeving te bevorderen en om lichamelijk en geestelijk lijden te
verzachten. Wij verlenen 24 uur verpleegkundige zorg aan iedereen die in de laatste
levensfase niet meer thuis, in een ziekenhuis of in een andere zorginstelling verzorgd
kan of wil worden. Ons hospice is een open en gastvrij huis voor iedereen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten betreffen 79% formele inkomsten, 11% giften, 9% informele inkomsten en

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Personele kosten (78%), salarissen, werkgeverslasten, inhuurkosten,

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

1% overige inkomsten.

medewerkergerelateerde kosten en materiële kosten, verblijfkosten, onderhoud,
afschrijvingen en boodschappen.
Operationeel kernvermogen staat op r.c. en op een spaarrekening.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuur: onbezoldigd

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Opname van 85 bewoners

Personeel: salarisrekening

Verlenen van palliatieve zorg
Medische begeleiding
Decentrale ondersteuning van inwoners van de gemeente voor palliatieve zorg
Stages, scholing, cursussen
Open Huis
Vrijwilligersdagen
Adventbijeenkomsten
Herdenkingsbijeenkomsten

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

6.781

8.116

€

+

€

6.781

+
8.116

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

131.670

Totaal

€

300.214

168.544

138.994

€

121.259

€

260.253

€
€

80.215

72.956

€
213.218

€

+
€

293.433

€

300.214

179.181

+
€

252.137

€

260.253

+
Totaal

31-12-2021

www.johanneshospitium.nl/steun-ons/anbi

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

747.525

€

701.082

Giften & donaties particulieren

€

72.339

€

36.682

Nalatenschappen

€

18.818

€

112.140

Loterijen

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

747.525

701.082

€

+

€

+

Overige baten

€

+

€
€

91.157

+
148.822

+

+

€

838.682

€

849.904

Personeelskosten

€

631.584

€

649.949

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.164

€

3.417

Huisvestingslasten

€

96.272

€

91.870

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

78.112

Som der bedrijfslasten

€

809.132

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

Lasten

+

+
29.550

€

67.911

€

813.147

€

-570

€

36.187

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

www.johanneshospitium.nl/steun-ons/anbi

Open

