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Algemene gegevens instelling 

Naam 

Nummer Kamer van  

2 8 1 0 9 9 3 0 
Koophandel 

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

Hoofdstraat 51, 2171 AR Sassenheim 
Adres 

Telefoonnummer 
0 2 5 2 2 2 7 1 3 9 

E-mailadres Website (*) 

RSIN (**) 

Actief in sector (*) 

In welke landen is uw 

instelling actief? (*) 

Aantal 

medewerkers (*)Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar. 

Aantal vrijwilligers (*)Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling. 

Statutair bestuur van de instelling 

Dhr J.J. de Vries 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester  

Algemeen bestuurslid 

Mw. W. Veltman 
Algemeen bestuurslid 

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek  

info@hospiceduinenbollenstreek.nl 

www.hospiceduinenbollenstreek.nl 
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Nederland 

Mw A.J. Guijt-Paap 

Dhr. J. Hoornweg (tevens vice-voorzitter) 

Dhr. W.T. Loos 



Overige informatie 

bestuur (*) 

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties 

mogelijk) 

(*) Optioneel veld, niet verplicht(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen 
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Algemeen (vervolg) 

De stichting heeft ten doel: 

Doelstelling 

a. het verwerven, beheren en exploiteren van een Hospicehuis; 
Statutaire doelstelling  

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste  
van de instelling. zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.  
Wat wil de instelling 

bereiken? 

Hospice Duin- en Bollenstreek staat open voor iedere ongeneeslijk zieke met een 

levensverwachting van minder dan drie maanden, zonder onderscheid te maken op 
basis van geloofs- of politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. Bij 

wachtlijsproblematiek krijgen mensen uit de regio Rijn- Duin- en Bollenstreek 

voorrang op buiten regionale aanmeldingen. 

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? 

Hoe krijgt de instelling inkomsten? 

Hospice Duin- en Bollenstreek biedt passende zorg aan mensen in de laatste 

levensfase. Het hospice wil een huiselijke omgeving bieden, waarin gasten op bij hen 

passende wijze kunnen verblijven in de laatste levensfase. We werken vanuit de 

gedachte dat ieder mens uniek is. Ook voor naasten is aandacht en zorg. Wij werken 

vanuit onze kernwaarden authentiek, respectvol en betrokken. 

Hospice Duin- en Bollenstreek is toegankelijk voor iedereen. Wij bieden zorg 

afgestemd op de individuele levensstijl, wensen en mogelijkheden van de gast. In een 

sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, krijgt de gast op respectvolle wijze 

alle aandacht en zorg, gericht op een zo vredig en waardig mogelijke laatste 

levensfase. Kwaliteit en deskundigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. 

Het hospice is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Prezo Hospicezorg. 
Het hospice werkt nauw samen met huisartsen en ziekenhuizen in de regio. 

Collega hospices in de regio. Zorgorganisatie Marente waar wij een 

samenwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten. Regionale 

thuiszorgorganisaties. Het hospice is lid van VPTZ, AHzN, Transmuralis. 
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Algemeen (vervolg) 

 

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is. 

Open 
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https://hospiceduinenbollenstreek.nl/organisatie/ 

#documenten-organisatie 
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2  Balans  
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Staat van baten en lasten  



€ 722.516 

  

€ 233.033 

  

€  

  

€  

  

€ 233.033 

  

€  

  

€ 44.715 

  

€  

  

€  

  

€  

  

€ 44.715 

  

€  

  

€  

  

  

€ 1.000.264 

  

€  



  

€  

  

€  

  

€  

  

€ 662.160 

  

€ 115.777 

  

€ 51.333 

  

€ 44 

  

€ 40.483 

  

  

€ 869.797 

  

€ 130.467 

+ 

+ 



Baten 2020 2019 (*) 

Baten als tegenprestatie 

voor levering van 

producten en/of 

diensten (omzet) 

Subsidies van overheden 

Subsidies van andere 

instellingen zonder 

winststreven 

Overige subsidies 

Baten van subsidies 

Baten sponsorbijdragen 

Giften en donaties van 

particulieren 

Nalatenschappen 

Bijdragen van 

loterijinstellingen 

Overige giften 

Giften 

Financiële baten 

Overige baten 

Som van de baten 

Lasten 

Inkoopwaarde van 

geleverde producten 

(kostprijs) 

Verstrekte subsidies & 

giften 

Aankopen en 

verwervingen 

Communicatiekosten 

Personeelskosten 

Huisvestingskosten 

Afschrijvingen 

Financiële lasten 

Overige lasten 

+ 

+ 
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