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Algemeen 
 
Het jaar 2017 was een enerverend jaar voor de organisatie van het Veerhuis. 
In september namen we afscheid van Ineke Zweers, medeoprichter van het Veerhuis en gedurende 
17 jaar coördinator. Toen zij aan het begin van het jaar te kennen gaf dat ze haar functie wilde 
neerleggen om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, heeft het bestuur zorg gedragen voor een 
goede vertrekregeling.  
In het kader van dit vertrek evalueerde het bestuur de bestaande leidinggevende structuur van twee 
coördinatoren met exact dezelfde taakomschrijving. Zij onderzocht verschillende 
organisatiemodellen bij andere hospices en legde ook enkele werkbezoeken af. Uiteindelijk koos zij 
voor de werving van een eindverantwoordelijk coördinator, met daarnaast de (zittend) 
verpleegkundig coördinator, beiden ondersteund door de officemanager. Het bestuur verwacht dat 
deze nieuwe structuur meer duidelijkheid biedt en efficiënter is. 
De sollicitatiecommissie bestond uit twee bestuursleden, een delegatie vanuit de vrijwilligers, de 
invalcoördinator en de office manager. Dat de procedure langer duurde dan beoogd had te maken 
met de lange zomer- en vakantieperiode.  
De nieuwe eindverantwoordelijke coördinator werd Marianne Niewenhuis. Zij is al heel veel jaren 
bekend met het Veerhuis doordat zij via PartiCura was verbonden aan het vaste palliatief 
verpleegkundig team in ons hospice. 
Door de langdurige ziekte van  de tweede coördinator en het voortijdig vertrek van Ineke Zweers 
hadden we behoefte aan een extra invalcoördinator: dat werd Marius Gort. Tot 1 december 2017 
deden we een groot beroep op onze invalcoördinatoren. Allen hebben zich maandenlang met grote 
flexibiliteit en enthousiasme ingezet en de continuïteit van de organisatie en de zorg voor de 
bewoners goed gewaarborgd.  
Per 1 december trad Marianne officieel in dienst en was de tweede coördinator zo goed als hersteld, 
en zagen we uit naar een lange en stabiele periode van leidinggeven. 
 
In het kader van de veranderde wetgeving over contractering van zzp’ers namen we afscheid van 
twee schoonmaaksters. De gemeente Amsterdam kende ons in het kader van de WMO een vaste 
vergoeding toe voor huishoudelijke hulp wat ons in staat stelde twee nieuwe schoonmaaksters in 
dienst te nemen. 

Bewoners  
In het jaar 2017 verleenden we zorg aan 37 bewoners. Zij verbleven gemiddeld 37 dagen in het 
Veerhuis, wat meer is dan de gemiddelde ligduur van andere hospices (30 dagen). De kortste 
opname was 1 dag, de langste was 134 dagen. De bezettingsgraad  in 2017 was 95%, ofwel per 
kamer 9 bewoners per jaar.  
Van de aanvragen voor een opname kwam 24% direct via de huisarts, 30% via naasten (samen met 
hun huisarts) en 38% via ziekenhuizen. De rest van de aanvragen kwam van overige instanties zoals 
thuiszorgorganisaties e.a.  
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Vrijwilligers  
Sinds lang is Hospice Veerhuis een gewilde organisatie voor vrijwilligers. Ook in dit jaar waren er ca. 
40 zorgvrijwilligers voor onze bewoners beschikbaar. Daarnaast is er een groep vrijwilligers voor het 
koken, voor de tuin, het dagelijks onderhoud van het huis en het bestuur. Zorgvrijwilligers nemen de 
zorg op zich van 7:00 tot 23:00 uur. Gedurende die tijd zijn er volgens een rooster per dienst van 4 
uur steeds twee vrijwilligers aanwezig. Het aantal ingezette uren was in 2017 circa 14.000. Dit jaar 
zijn er 13 vrijwilligers vertrokken, waaronder enkelen ‘van het eerste uur’. Gelukkig mochten we ons 
verheugen op een instroom van in totaal  13 enthousiaste en betrokken nieuwe vrijwilligers.  
 
Aan de vrijwilligers wordt jaarlijks een trainingsprogramma aangeboden ter ondersteuning van hun 
werkzaamheden. Een aantal programma’s vindt plaats in de gastvrije pastorie van de Vredeskerk in 
de buurt van ons hospice: 

- Een interne basiscursus van acht dagdelen voor nieuw aantredende vrijwilligers. Deze werd 
afgelopen jaar 2 x gegeven en is gericht op het afstemmen op onze bewoners en betreft 
reflectie op zichzelf en relationele vaardigheden.  

- Aansluitend hierop volgde tweemaal een ‘vaardighedencarrousel’ waarin vrijwilligers zich 
(opnieuw) kunnen bekwamen in onderdelen als praktische vaardigheden, aanreiken van 
medicatie, verplaatsingstechnieken en zorg voor de overledene. 

- Er zijn intervisiegroepen waarin vrijwilligers elkaar onderling treffen, deels  ondersteund door 
een supervisor (Hanneke Oostwoud-Wijdenes). 

- Elke 2 maanden vindt er een werkbespreking plaats met vrijwilligers en verpleegkundigen 
rond thema’s op basis van casuïstiek (spiritualiteit en ‘vergroot je aandacht’). 

- De training ’Tillen en verplaatsen’ o.l.v. onze vrijwilliger en voormalig fysiotherapeut Piet 
Hein van Seggelen. 

- In april organiseerde het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam e.o. een STEM-training voor de 
vrijwilligers van hospice Kuria, hospice Veerhuis, Markant/Cordaan en Amstelring-Oostpoort 

- In september vond er een groot afscheidsfeest plaats voor Ineke Zweers waarin ook 
opgenomen de speelse workshop van Inspel (Roelant en Madeleine de Vletter) over jezelf 
laten zien en de ander waarnemen. 

- Op 15 november stond er een gezamenlijke bijeenkomst gepland met de vrijwilligers van de 
Hulplijn Amsterdam. Wegens  gebrek aan belangstelling moest deze helaas vervallen. 

 
Op 30 november organiseerde het bestuur een avond samen met de vrijwilligers om op een 
levendige manier vanuit het gedachtegoed ‘deep democracy’ te reflecteren op het afgelopen jaar 
en vooruit te kijken naar 2018. 
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Ondersteuning 
 
Zorg door huisartsen 
Bewoners die niet door hun eigen huisarts in het Veerhuis konden worden begeleid, kregen zorg van 
zes aan het Veerhuis verbonden huisartsen. 

 
Ondersteuning door verpleegkundigen  
De verpleegkundige zorg overdag en in de nacht is in handen van de thuiszorgorganisatie PartiCura. 
Met de medewerkers van deze organisatie bestaat een intensieve samenwerking en een goede 
werkrelatie. Bij een bezetting van 4 bewoners is er doorgaans verpleegkundige zorg aanwezig van 
8.00 – 14.00 uur en van 19.00 – 20.00 uur. Voorheen kwamen de verpleegkundigen op vaste tijden. 
Sinds dit jaar wordt de benodigde zorg per bewoner vastgesteld en uitgevoerd, en regelmatig naar 
behoefte bijgesteld . 
Van 23.00 – 7.00 uur is er een verpleegkundige aanwezig. Voorheen was er daarnaast ook standaard 
een verzorgende aanwezig. Nu wordt er, alleen indien nodig,  een hele nacht een verzorgende extra 
ingezet of wordt er gebruik gemaakt van de ambulante nachtzorg. Dit bevalt goed. 
 

Overige ondersteuning 
Het afgelopen jaar is er door bewoners een beroep gedaan op geestelijk verzorgers vanuit hun eigen 
levensbeschouwelijke stroming: een imam, een rooms-katholieke priester en een humanistisch 
geestelijk verzorger.  
 

 
Organisatie 
 

Coördinatie 

De dagelijkse leiding van het Veerhuis berust bij de twee vaste coördinatoren: Ineke Zweers (tot 1 
september 2017), Marianne Niewenhuis (vanaf 1 december 2017) en Christa Kristensen. Daarnaast 
zijn er twee vaste invalcoördinatoren (Marius Gort en Roelli Verbeek) die hen vervangen bij vakantie 
en ziekte.  
De coördinatoren worden praktisch en facilitair ondersteund door de officemanager (Paula Siegers) 
die ook alle financiële en personele zaken onder haar beheer heeft. Door de grotere zelfstandigheid 
op administratief vlak was er meer behoefte aan een vast accountantskantoor waar uitsluitend nog 
de loonadministratie en de jaarrekening belegd zijn. 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit Olga Lackamp (voorzitter), Mieke Moor (secretaris), Paul ten Brink 
(penningmeester) en Louise de Berg (bestuurslid met portefeuille personeelszaken). 

Communicatie 
In het verslagjaar zijn er weer (bijna) wekelijks Vederwaardigheden en de jaarlijkse Nieuwsbrief 
verspreid om alle betrokken bij het Veerhuis op de hoogte te houden. De website functioneert naar 
volle tevredenheid met een apart inlogdeel voor de vrijwilligers van het Veerhuis. 
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Financiën 
In 2017 werd per saldo (het feitelijke verschil tussen de opbrengsten en kosten van 2017) opnieuw 
een positief resultaat geboekt van € 2390,-. Dit positieve resultaat is te danken aan het zuinig 
omgaan met de middelen, het consistent innen van de eigen bijdrage van bewoners en de 
vergoeding voor verpleegkundige coördinatie. Het financiële verslag is hierachter opgenomen.  

Fondsenwerving & donaties 
Vanuit bestuur, coördinatoren en officemanager is eind 2017 weer gezorgd voor een goede 
eindejaarsmailing om alle donateurs te bedanken en nieuwe donateurs te werven. 
Gelukkig is ook het afgelopen jaar in totaal ruim € 73.500,- aan donaties binnengekomen, waaronder 
een paar substantieel grote giften waarmee wij lang gekoesterde wensen in vervulling konden laten 
gaan die met name de bewoners ten goede  kwamen.  Zo werden kamers geschilderd, werd nieuw 
meubilair aangeschaft en ook verzorgingsmiddelen zoals een mobiele zuurstofconcentrator, nieuw 
beddengoed en ander linnengoed.   
Daarnaast waren er diverse giften in natura en heeft Roparun ons door middel van een donatie  in 
staat gesteld om voor iedere kamer een dure set glijlakens aan te schaffen, zodat bewoners 
makkelijker op het bed te verplaatsen zijn. Vooral nu er in de nacht één verpleegkundige aanwezig is, 
bleek dat laatste een noodzakelijk hulpmiddel. 
Voor de tuin kregen we een nieuwe tuintafel, waar de bewoners ook met de rolstoel gemakkelijk aan 
kunnen zitten.  
In het kader van de brandveiligheid werd een nieuwe brandmeldinstallatie aangeschaft en werden de 
sloten naar buiten voorzien van draaicilinders , zodat er geen sleutels meer nodig zijn om de deuren 
van binnen uit open te maken. 
Het oude antennesysteem voor de televisie werd vervangen door kabelaansluiting op alle kamers 
waarmee stabiel kijkplezier voor de bewoners nu gegarandeerd is. 
Het Veerhuis is alle donateurs, particulier en zakelijk, geweldig dankbaar voor hun bijdrage en wil 
hen, ook in dit jaarverslag, bedanken voor alle steun. 

Netwerk 
De Stichting Hospice Amsterdam is aangesloten bij: 

- De Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
- Het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Nederland 
- Het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Amsterdam/Diemen  
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Financieel jaarverslag & samenstellingsverklaring 
 

 

Stichting Hospice Veerhuis 
Vincent van Goghstraat 1-3 
1072 KJ Amsterdam 
 
 
 
Hilversum, 16 maart 2018 
 
Geachte Bestuur, 
 
Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de jaarstukken over het jaar 2017 van Stichting Hospice 
Veerhuis samengesteld. 
 

Samenstellingsverklaring 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2017 samengesteld op 
basis van de door U verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid 
van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij U. Het is onze 
verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 
 
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking tot samenstellingsopdrachten in Nederland,in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, 
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden 
brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening die aan de accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden verleend. 
 
Op basis van de ons versterkte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening 
samengesteld in overeenstemming in Nederland met algemene grondslagen voor financiële 
verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekeningen zoals opgenomen in Titel 9 
Boek 2BW. 
 
Wij vertrouwen U hiermee naar genoegen van dienst te zijn geweest.  
 
Hoogachtend, 
E.M.Grootendorst AA 
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Algemeen 
 
 
Grondslagen voor waardering  
 
Algemeen; 
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en schulden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
t.o.v. het voorgaande jaar. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden in eerste instantie gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen 
geamortiseerde kostprijs verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Gezien de 
veelal korte looptijd zijn de reële waarde en de geamortiseerde kostprijs van deze posten over het 
algemeen gelijk aan de nominale waarde. Bijzondere waardevermindering verliezen worden in het 
resultaat verwerkt indien objectief is vast te stellen dat bedragen niet inbaar zijn. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Reserves en voorzieningen 
De reserves en voorzieningen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van 
Stichting Hospice Veerhuis. Het bestaat uit de continuïteitsreserve die dient om de continuïteit van 
de organisatie in Nederland te garanderen, de voorzieningen waaraan door het bestuur een 
specifiekere bestemming is gegeven. 
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat is bepaald door de aan het jaar toe te rekenen baten verminderen met de aan het jaar 
te rekenen lasten. De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. 
 
Alle baten zijn verantwoord als bruto bedrag zonder aftrek van kosten, tenzij in de toelichting anders 
is vermeld. 
 
Verantwoording van de kosten 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 
 

AKTIVA           31-12-2017   31-12-2016 
 

 
Vorderingen op korte termijn 
 

Vorderingen                    €   30.046,-- €  27.274,--  

    
Liquide middelen 
 

Liquide middelen          €  413.861,-- € 337.010,-- 
        __________ __________ 
         
        €  443.907,-- € 364.284,-- 
        ========== ========== 
 
PASSIVA       
 
Ondernemingsvermogen 
 
Eigen vermogen                €  374.708,-- € 322.318,-- 
 
Voorzieningen 
 
Voorzieningen       €   17.000,-- €  14.500,-- 
 
Schulden op korte termijn 
 
Nog te betalen rekeningen      €   52.199,-- €  27.466,-- 
 
        __________ _________ 
 
        €  443.907,-- € 364.284,-- 
        ========== ========= 
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WINST- EN VERLIESREKENING 
 

 
Baten           2017         2016 
 
 
Opbrengsten      € 376.905,-- € 327.505,--  

 ============ ============ 
Lasten 
 
Personeelskosten     € 184.770,-- € 172.768,-- 
Kosten vrijwilligers     €  10.433,-- €  19.692,-- 
Huisvestingskosten     €  64.972,-- €  64.408,-- 
Administratiekosten     €  14.413,-- €  19.099,-- 
Reiskosten      €   4.547,--  
Huishoudingskosten     €  17.631,-- €  16.723,-- 
Algemene kosten     €  18.479,-- €  15.370,-- 
Financieringskosten     €     734,-- €     562,-- 
Dubieuze debiteuren     €   6.036,-- €   4.971,-- 
       ____________ ____________ 
 
       € 322.015,-- € 313.593,-- 
       ============ ============ 
 
 
Buitengewone baten 
 
Baten 2016        €   5.284,-- 
         ============ 
 
 
Buitengewone lasten 
 
Voorzieningen      €   2.500,-- €  10.000,-- 
Continuïteitsreserve     €  50.000,--  
       ____________ ____________ 
 
       €  52.500,-- €  10.000,-- 
       ============ ============ 
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Resume            
2017           2016 

 
Baten        € 376.905,-- € 327.505,-- 
Lasten        € 322.015,-- € 313.593,--   
        ____________ ____________ 
 
        €  54.890,-- €  13.912,-- 
 
Buitengewone baten        €   5.284,-- 
        ____________ ____________ 
 
        €  54.890,-- €  19.196,-- 
Buitengewone lasten      €  52.500,-- €  10.000,-- 
        ____________ ____________ 
 
Resultaat       €   2.390,-- €   9.196,-- 
        ============ ============ 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 

 

        2017            2016 
Vorderingen op korte termijn 
 

Debiteuren                         €  27.634,-- €  17.992,-- 
Vooruitbetaalde kosten      €   2.412,-- €   7.510,-- 
Nog te ontvangen ziekengelden     €   1.500,-- 
Nog te ontvangen rente     €     272,-- 
        ____________ ____________ 
 
        €  30.046,-- €  27.274,-- 
        ============ ============ 

  
 
Liquide middelen 
 
Triodos 2123.27.399             €  90.245,-- €  25.160,-- 
Triodos 2121.88.399             €  21.828,-- €   8.718,-- 
Triodos 2123.88.437             € 300.000,-- € 300.000,-- 
Triodos 3911.52.602             €     127,-- €     333,-- 
ING-Bank 6055831                €      65,--  
ING-Bank 6108815                €      46,-- €   2.487,-- 
Kasgeld                          €     290,-- €     312,-- 
PayPal rekening      €   1.260,-- 
        ____________ ____________ 
 
        € 413.861,-- € 337.010,-- 
        ============ ============ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2017            2016 
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Eigen vermogen 
 
Besteedbaar eigen vermogen 
Eigen vermogen      €  74.708,-- €  72.318,-- 
Continuïteitsreserve      € 300.000,-- € 250.000,-- 
        ____________ ____________ 
 
        € 374.708,-- € 322.318,-- 
        ============ ============ 
 
Eigen vermogen 
Balans per 1 januari           €  72.318,-- €  63.123,-- 
Bij: Resultaat                     €   2.390,-- €   9.195,-- 
        ____________ ____________ 
 
Balans per 31 december          €  74.708,-- €  72.318,-- 
        ============ ============ 
 
 
 
Voorzieningen 
 
ICT                             €  14.500,-- €  14.500,-- 
Meubilair                          €   2.500,--  
        ____________ ____________ 
 
        €  17.000,-- €  14.500,-- 
        ============ ============ 
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        2017            2016 
 
Schulden op korte termijn 
 
Nog te betalen loonbelasting     €   5.373,-- €   7.123,-- 
Nog te betalen pensioenfonds     €     513,-- 
Reservering vakantiegeld     €   4.712,-- €   4.636,-- 
Nog te betalen salarissen     €   3.414,-- €   3.162,-- 
Nog te betalen vrijwilligers     €   2.356,-- €   2.396,-- 
Nog te betalen bedrijfskosten     €      18,-- 
Vooruit ontvangen donaties     €  28.750,-- 
Overige crediteuren      €   7.081,-- €  10.131,-- 
        ____________  ____________ 
  
        €  52.199,-- €  27.466,-- 
        ============ ============ 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2017 
 

        2017            2016 

 
Opbrengsten 
 

Eigen bijdrage bewoners     €  45.114,-- €  49.014,-- 
Donaties stichtingen/bedrijven     €  11.305,-- €  10.184,-- 
Donaties particulieren      €  60.963,-- €  24.258,-- 
Donaties geoormerkt doelen     €   1.587,-- €   4.700,-- 
Subsidie Ministerie VWS     € 128.360,-- € 128.101,-- 
WMO vergoedingen      €  14.198,-- 
Overige opbrengsten      € 115.378,-- € 110.976,-- 
Ontvangen rente        €     272,-- 
        ____________ ____________ 
 
        € 376.905,-- € 327.505,-- 
        ============ ============ 
 
 
Personeelskosten 
 

Brutoloon        €  80.347,-- € 115.739,-- 
Brutoloon achterwacht      €  12.113,-- 
Brutoloon vervanging      €  18.258,-- 
Vakantiegeld       €   9.990,-- 
Vakantie-uren uitbetaling     €     747,-- 
Transitievergoeding      €  21.779,-- 
Eindejaarsuitkeringen      €   5.000,-- 
Sociale lasten       €  20.272,-- €  19.154,-- 
Pensioenpremies                 €   8.643,-- €  11.373,-- 
Personeelsverzekeringen     €   3.743,-- €   4.423,-- 
Opleidingskosten      €   3.911,-- €   2.522,-- 
Overige personeelskosten     €   1.937,-- €   4.247,-- 
Inhuur personeel      €  12.947,-- €  18.256,-- 
      ____________ ____________ 

 
        € 199.687,-- € 175.714,-- 
Af: Uitkering ziekengeld     €  14.917,-- €   2.946,-- 
        ____________ ____________ 
 
        € 184.770,-- € 172.768,-- 

       ============ ============ 
 
  



15 
 

 
 

 

        2017            2016 
 
Kosten vrijwilligers 
 

Reis-en onkostenvergoedingen     €  10.368,-- €  11.148,-- 
Opleidingskosten      €      65,-- €   6.378,-- 
Diverse kosten         €   2.166,-- 
      ____________ ____________ 

 
        €  10.433,-- €  19.692,-- 

       ============ ============ 
 

 
 
Huisvestingskosten 
 
Huur pand                 €  32.242,-- €  32.151,-- 
Huur externe locaties      €   1.260,-- 
Energie- en waterkosten     €   6.460,-- €   8.154,-- 
Schoonmaakkosten                €  18.139,-- €  20.000,-- 
Onderhoudskosten      €   5.171,-- €   4.103,-- 
Overige huisvestingskosten     €   1.700,-- 
        __________ _________ 
 
        €  64.972,-- €  64.408,-- 
        ========== ========== 
 
 

 
Administratiekosten 
 
Kantoor-en computerbenodigdheden    €   2.166,-- €     340,-- 
Kosten printer/fax         €   1.366,-- 
Kosten Website en domein     €   6.654,-- €   9.643,-- 
Accountantskosten               €   1.422,-- €   3.482,-- 
Notaris- en advieskosten       €   2.215,-- 
Telefoon, internet en porti     €   2.264,-- €   2.544,-- 
Drukwerk                 €     541,-- €     875,-- 
        __________ __________ 
         
        €  14.413,-- €  19.099,-- 
        ========== ========== 
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        2017            2016 
 
Reiskosten 
 
Reiskosten       €   3.724,-- 
Parkeerkosten       €     823,-- 
        __________ 
 
        €   4.547,-- 
        ========== 
 
 
 
Huishoudingskosten 
 

Huishoudelijke boodschappen      €  14.915,-- €  14.888,-- 
Apotheek, fysiotherapie, thuiszorg    €   2.716,-- €   1.835,-- 
      ____________ ____________ 

 
        €  17.631,-- €  16.723,-- 

       ============ ============ 
 
 
 
Algemene kosten 
 
Abonnementen en contributies     €   2.168,-- €     729,-- 
Verzekeringen              €   2.384,-- €   2.248,-- 
Reclame- en advertenties     €     756,-- 
Representatiekosten      €   3.519,-- €   1.835,-- 
Festiviteiten                    €   5.102,-- €   3.755,-- 
Aanschaffingen         €   4.239,-- €   5.886,-- 
Overige kosten                   €     311,-- €     917,-- 
        __________ __________ 
 
        €  18.479,-- €  15.370,-- 
        ============ ============ 
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2017           2016 
 
 
 
Financieringskosten 
 
Bankkosten       €     734,-- €      562,-- 
        ============  ============= 
 
 
Dubieuze debiteuren 
 
Dubieuze debiteuren      €   6.036,--    €   4.971,-- 
        ============ ============ 
 
 
 
Voorzieningen 
 
Meubilair       €   2.500,-- 
ICT-kosten             €  10.000,-- 
        ____________ ____________ 
 
        €   2.500,-- €  10.000,-- 
        ============  ============ 
 
 
 
Continuïteitsreserve 
 
Dotatie                   €  50.000,--    
        ============ 
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Verklaring kascontrolecommissie 
 
Aan het bestuur van 
Stichting Hospice Amsterdam, Het Veerhuis 
Amsterdam 
 
Ondergetekenden: 
 
De heer H. (Hans) Groen in ’t Wout, wonende te Assendelft 
En 
Mevrouw M. (Marit) Boots, wonende te Amsterdam, 
 
Tezamen vormende de gevraagde kascommissie voor het jaar 2017, 
 
Verklaren hiermee het financiële jaarverslag over 2017 van de Stichting Hospice Amsterdam, Het 
Veerhuis, op vrijdag 23 maart ten kantore van Het Veerhuis, steekproefsgewijs te hebben 
gecontroleerd met de daarbij behorende administratie, waarbij zij een administratie hebben 
aangetroffen, die voor zover na te gaan was, geen fouten bevatten. 
 
Voor zover mogelijk verklaren zij het aan getoonde financiële jaarverslag over 2017 van gemelde 
stichting voor akkoord. 
 
Amsterdam, 23 maart 2018 
 

 
 
 

 
 


