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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Steunstichting Hospice Katwijk.
Steunstichting Hospice Katwijk is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur.
De stichting heeft als doel: Het doen bevorderen van projecten en activiteiten die ten goede komen
aan de zorg, begeleiding en welzijn van terminaal zieke mensen en hun naasten, ongeacht hun
achtergrond en identiteit, die in een hospice gebruik maken van de dienstverlening van de te Katwijk
gevestigde Stichting DSV in de meest ruime zin van het woord. De stichting dient het algemeen
belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
- het verwerven van fondsen in de meest ruime zin ten behoeve van bovengenoemde projecten en
activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door reguliere financiering gestalte kunnen krijgen;
- het doen van uitgaven ten behoeve van alsmede het (doen) ondersteunen van deze en andere
projecten van Stichting DSV binnen de hospice Katwijk;
- het aantrekken van gelden;
- het bekendmaken en uitdragen van doelstellingen van de Stichting DSV binnen de hospice Katwijk
- en overige wettige middelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

2.

Bestuur en toezicht

2.1
Normen voor goed bestuur
Steunstichting Hospice Katwijk, onderschrijft onverkort de aanbevelingen met betrekking tot goed
bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording uit de Zorgbrede Governance Code.
Een belangrijk element uit het model is de strikte scheiding tussen de uitvoerende en de
toezichthoudende functies en de verdere professionalisering van de relatie. Steunstichting Hospice
Katwijk kent een scherpe scheiding tussen het besturen van de stichting door het bestuur en het
toezicht op het handelen van het bestuur door de leden van de Raad van Toezicht.
2.2
Bestuur Steunstichting Hospice Katwijk
De dagelijkse leiding van de steunstichting Hospice Katwijk is in handen van het bestuur.
Het bestuur bestaat uit 3 Leden en wordt bijgestaan door de directeurbestuurder van DSV, de
locatiemanager van Salem en de teamleider van de Hospice Katwijk.
Samenstelling Steunstichting Hospice Katwijk

Naam
Dhr. Mr. W. van den Eijkel
Dhr. W. Ketting MBA
Mw. B. Jonkman

Jaarverslag 2017

Nevenfuncties
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid

Notaris
Financieel directeur Volker Wessels
voorheen ziekenverzorgende, droeg bij aan
fondsenwerving Hospice Gouda en speelde een rol
bij oprichting nieuw hospice, lid Pnopus,
bestuurslid vrijw. org. ‘Graag Gedaan’
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Het bestuur van de steunstichting heeft in 2017 twee keer vergaderd, waarbij eenmaal in
aanwezigheid van de directeur bestuurder en controller.
In de vergaderingen is onder andere gesproken over de voortgang van de stichting en is het
jaarverslag van de steunstichting 2016 vastgesteld. Jaarlijks maakt DSV afspraken met de
Steunstichting Hospice Katwijk over de bijdrage uit het fonds.
Gezien de toegezegde bedragen zijn er in 2017 geen nieuwe activiteiten ondernomen voor
fondswerving.
2.3
Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.

3.

Fondsenwerving

De zorgverlening in de Hospice wordt gefinancierd volgens de extramurale bekostigingssystematiek.
Anders gezegd, de kosten voor het verzorgen en verplegen van een gast in de Hospice worden vergoed.
De kosten van de huisvesting, de inrichting, het onderhoud, energiekosten, eten, telefoon en
dergelijke moeten worden gedragen door fondsenwerving en een eigen bijdrage door de gasten die
gebruik maken van het Hospice. Steunstichting Hospice Katwijk werft sponsoren en donateurs om de
Hospice financieel te ondersteunen.
De gasten van het Hospice betalen een eigen bijdrage van 13,= euro per dag voor eten en drinken. Het
Hospice appartement wordt dagelijks gereinigd. De kosten daarvan worden vergoed vanuit de WMO,
echter de gasten betalen via het CAK een eigen bijdrage afhankelijk van inkomen en vermogen .
Het huren van vier hospice-appartementen op de locaties Salem en Vlietstede kost € 27.000,= op
jaarbasis. De huurprijs is exclusief bijkomende overige bedrijfskosten. Hiervoor wordt een
opslagpercentage van 12,5% gehanteerd bovenop de personeelskosten.
In de nieuwbouwplannen voor het woonzorgcentrum Vlietstede in Rijnsburg zijn twee hospiceappartementen gerealiseerd.
De steunstichting Hospice Katwijk heeft de twee Hospiceappartementen in Vlietstede ondersteund
door de kosten voor inrichting voor haar rekening te nemen. Met de inrichting was een bedrag van
€ 34.305,= gemoeid.
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4.

Financiële overzichten

Overzicht Baten en lasten Stichting Hospice Katwijk
2017

inkomsten

Ontvangen donaties 2017 op rekening Hospice
Ontvangen donaties 2017 op rekening DSV
Donatie Lionsclub

uitgaven

2.700
310
30.000
27.000

Donatie aan Hospice Katwijk en Rijnsburg
Inrichtingskosten hospice Vlietstede

34.305

bankkosten

150
-

Saldo
Stand rekeningen per 1 januari 2017

50.526

Stand rekeningen per 31 december 2017

22.081

28.445

Balans per 31.12.2017
Activa
Liquide middelen Rabobank

Passiva
22.081 eigen vermogen

22.081

50.526
- 28.445
vorderingen

0 schulden:

Totale activa

22.081 Totale passiva
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