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BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie (in het bestuursverslag)

De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat biedt personen die ons begunstigen belastingvoordelen bij erfenissen, schenkingen en giften. Vanaf
1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Op deze pagina
hebben wij deze gespecifieerd.

Naam van de instelling
Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem (hierna “De Vrienden”)

Fiscaal nummer
810476538

KvK nummer
09108843

Adres
Secretariaat: St. Anthoniusplaats 10, 6511TR Nijmegen

Doelstelling
De belangrijkste doelstellingen van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem zijn:

•Het bieden van financiële steun aan gasten van Hospice Bethlehem die uit eigen middelen hier niet in
kunnen voorzien (1).
•Het bijdragen aan het func�oneren en voortbestaan van het hospice in de breedste zin des woords. De
Vrienden financieren voorzieningen die het welzijn en comfort van gasten, medewerkers en vrijwilligers
bewerkstelligen en verhogen (2).
•Het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen Hospice Bethlehem, de s�ch�ng VPTZ
en mantelzorg(ers) (3).
•Het behoud van het voormalige klooster Huize Bethlehem voor de hospicezorg (4).
•De Vrienden realiseren de eerste 3 doelstellingen door middel van dona�es, schenkingen, legaten,
erfenissen en subsidies en door publiciteit over het werk van Hospice Bethlehem en de ervaringen van
gasten.
•Doelstelling 4 wordt volledig gerealiseerd middels huurpenningen. Hiervoor bestaat een zelfstandige
financiële administratie om vermenging met de eerste drie doelstellingen uit te sluiten.
In haar beleidsplan fondsenwerving laat De Vrienden zien op welke wijze zij haar doelstellingen
realiseert. In het plan staat beschreven op welke wijze geld wordt geworven, hoe dit wordt beheerd en
waaraan het wordt besteed.
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Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling per balansdatum is als volgt: 

•Teddy Vrijmoet, voorzi�er
•Nardy Welling, secretaris
•Joke Rigter, penningmeester
•Carel Sweens, vastgoed
•Marieke Despinois, communica�e

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van eventueel door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten, echter na goedkeuring door het voltallige bestuur. Er worden geen
vacatiegelden uitgekeerd.

Een korte geschiedenis
In 1999 heeft een aantal particulieren het initiatief genomen tot oprichting van een hospice in
Nijmegen, hetgeen heeft geresulteerd in de oprichting van een stichting, onder de naam: Stichting
Hospice Nijmegen en Omgeving. Vanaf 2002 huurde deze stichting ten behoeve van de exploitatie van
een hospice, het pand Huize Bethlehem en in 2003 ging het hospice officieel open voor gasten.

Na de aanloopfase is besloten de exploitatie van de hospice-zorg onder te brengen bij een externe
zorgpartij. Daarbij is destijds de keuze gevallen op Kalorama. Bij het aangaan van de
samenwerkingsovereenkomst heeft Stichting Hospice Nijmegen en Omgeving besloten zich om te
vormen tot een steunstichting (Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem). Kalorama nam als gevolg
daarvan de huurverplichtingen van het pand Huize Bethlehem over van de Stichting Hospice Nijmegen
en Omgeving. 

In 2012 werd vervolgens het pand Huize Bethlehem door de eigenaren geschonken aan Stichting
Vrienden van Hospice Bethlehem. Met de verwerving van het pand Huize Bethlehem breidde de
stichting haar taken binnen haar doelstellingen uit tot de exploitatie van het pand. Met Kalorama werd
een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van het pand ten behoeve van de exploitatie van het
hospice. 

Verslag over activiteiten en resultaten 2018
In 2018 kwam het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem viermaal formeel bij elkaar.
Daarnaast waren er bijeenkomsten en overlegmomenten in verschillende samenstellingen onder
andere inzake de renovatie van de Ontvangstkamer, de Bethlehemlezing, het 15- jarig bestaan van
Hospice Bethlehem en Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase (TOLL).

Op de volgende wijze hebben De Vrienden zich sterk gemaakt voor het realiseren van de doelstellingen:
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•Het Hospice hee� ruim 93 gasten ontvangen, daarvan hebben 43 gasten een beroep gedaan op onze
financiële ondersteuning om het verblijf in Hospice Bethlehem te kunnen betalen. In 2018 hebben meer
gasten een beroep gedaan op het steunfonds in vergelijking met 2017 echter is onze totale bijdrage
afgenomen van € 37.300 naar € 26.885 doordat de bijdrage per gast fors is afgenomen.

•Op derde dinsdag van januari organiseerden de Vrienden voor de achtste keer de Bethlehemlezing voor
onze zakelijke partners. Rituelen bij afscheid was het thema. Suzanne van Horssen is ritueel begeleider
bij uitvaarten en heeft tijdens de lezing een pleidooi gehouden voor extra diepgang op het moment dat
we afscheid nemen.

•De Vrienden ontvingen in 2018 ruim € 46.000 aan inkomsten van donateurs en ruim € 128.000 uit
nalatenschappen (zie ook incidentele en structurele inkomsten). Daarnaast ontvingen De Vrienden
donaties voor de herinrichting. Het overschot is gereserveerd voor het steunfonds (onderdeel van de
bestemmingsreserve). Het steunfonds wordt ingezet ter ondersteuning van minder draagkrachtige
gasten, zodat deze ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het hospice. Daarnaast wordt de
bestemmingsreserve ingezet voor initiatieven gerelateerd aan het faciliteren en ontwikkelen van
palliatieve zorg in regio Nijmegen. Tevens is er weerstandsvermogen opgebouwd ter dekking van
eventuele toekomstige terug betaalverplichtingen uit reeds ontvangen legaten en niet voorziene
uitgaven.

2018 laat een forse toename zien in de bestemmingsreserve, zowel ten opzichte van 2017 alsook het
budget 2018. Dit is veroorzaakt door het mogen ontvangen van legaten welke niet in de begroting 2018
voorzien waren. 

•Samen met de Vrijwilligers Pallia�eve Terminale Zorg VPTZ Rijk van Nijmegen en Kalorama hebben De
Vrienden in 2016 het initiatief genomen om tot een nieuwe dienstverlening te komen, zijnde “Thuis
Ondersteuning Laatste Levensfase” (TOLL). Zie: www.toll-nijmegen.nl. Dit is financieel mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Nijmegen. Ook in 2018 zijn voorgenoemde activiteiten voortgezet.

•Na de hernieuwde ingebruikname van het hospice in 2015 vroegen de medewerkers en vrijwilligers
aan De Vrienden om een compleet nieuwe inrichting van het hospice mogelijk te maken. Samen met
bureau KEK uit Heilig Landstichting is een eigentijds ontwerp gemaakt voor de herinrichting van alle
ruimtes. Naast de reservering vanuit de stichting hebben de Vrienden voor de realisatie ondersteuning
gekregen van Roparun, zeven Nijmeegse hoteliers, Boekverkopers Dekker van de Vegt, gemeente
Nijmegen, Nederlandse Provincie van de orde der Dominicanen, de Ronde Tafel Nijmegen 106 en enkele
private financiers. Sinds 2015 is hard gewerkt aan de herinrichting en is deze in 2018 officieel afgerond.

•In 2016 is een start gemaakt met de renova�e van de Ontvangstkamer en deze zal in 2019 worden
afgerond. De Vrienden besteden geen middelen uit het Steunfonds aan deze renovatie, aangezien dit
project geen direct verband houdt met het welzijn van de gasten van het hospice. De financiering is
mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente/Nijmegen/ODRN en de provincie Gelderland en eigen
middelen van de Vastgoedrekening.

•De Vrienden worden ondersteund door ambassadeurs, die zich in hun netwerk sterk maken voor het
hospice;
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•Hekkelman Advocaten & Notarissen (dhr. Mr Wiebe Dijkstra, notaris)

•UMC Radboud te Nijmegen (dhr. Prof. Kris Vissers, hoogleraar pallia�eve zorg en pijnbestrijding)

•Konings & Meeuwissen Accountants en Belas�ngadviseurs (dhr. Harm Kersten, directeur)

•Huisartenskring Nijmegen e.o. (dhr. Guido Adriaansens, huisarts te Beuningen en voorzi�er van de
Huisartsenkring Nijmegen e.o.)

•Rabobank Rijk van Nijmegen (dhr. Antoine Driessen, bestuursvoorzi�er Rabobank Rijk van Nijmegen)
Ook in 2018 hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van hun kennis en expertise.

•In 2018 is diverse malen overleg gevoerd met de bestuurder van Kalorama op zowel strategisch als
uitvoerend niveau.

•Niet alleen betaalde krachten, maar ook een heel team van meer dan honderd vrijwilligers draagt bij
aan de zorg voor alle gasten. De vrijwilligers ondersteunen ons ook met activiteiten zoals de
herinrichting van het hospice, het 15- jarig bestaan van Hospice Bethlehem en Thuis Ondersteuning
Laatste Levensfase (TOLL). Wij zijn de vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet.

Incidentele en structurele inkomsten
De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft 2018 met een batig saldo van ca € 114.000
afgesloten, dit is ruim boven het begrote saldo. Dit komt met name door het mogen ontvangen van
enkele legaten die niet in de begroting waren voorzien en waarvoor dan ook geen lasten zijn begroot. In
de toekomst zullen enkele welkome projecten aan deze gelden gekoppeld gaan worden die ten goede
komen aan de ontvangst van de gasten in het hospice en de doorontwikkeling van vrijwilligers en
verplegend personeel. 

De grootste kosten zijn in 2018 gemaakt ter financiering van de compleet nieuwe inrichting. Deze
nieuwe inrichting betreft zowel de nieuwe ruimtes ‘familie-appartement’ en ‘bibliotheek’, maar ook de
refter (ontvangstruimtes voor families, overlegruimte voor medewerkers en vrijwilligers), de hal en de
kapel en uiteraard de tien gastenkamers. In 2018 zijn de receptieruimte en de huiskamer afgerond,
evenals de gastenkamers waarmee een driejarig project tot een bijzonder waardevol en gewaardeerd
resultaat is gebracht.

Diverse verzoeken en initiatieven van medewerkers, vrijwilligers en gasten zijn vanuit het Steunfonds
gefinancierd. Zoals bijvoorbeeld cursussen en trainingen voor vrijwilligers en stoelen voor de
gastenkamers.

Daarnaast financierden De Vrienden op verzoek van Kalorama een deel van de vernieuwing van de
verpleegpost. Ook dragen De Vrienden structureel financieel bij aan de herdenkingsdiensten die
periodiek plaatsvinden voor de nabestaanden van gasten. 
Tijdens de Kerstdagen heeft restaurant Odessa, met haar team voor de gasten van het hospice en hun
naasten een feestelijk diner verzorgd.
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Overig
De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft op zondag 3 juni haar 15-jarige bestaan gevierd met
het symposium ‘De Kunst van het Verbinden’ in Museum Het Valkhof, waarna bij het hospice op de St.
Anthoniusplaats tal van activiteiten plaatsvonden tijdens de Open Vriendenmiddag.

Op 2 juli 2018 heeft Ward Verkuylen, na een zittingstermijn van ruim acht jaar, het voorzittersstokje
overgedragen aan Teddy Vrijmoet. Wij danken Ward voor zijn inzet voor het hospice. Met een groot hart
voor het hospice heeft Ward de hulp van menig bedrijf en instelling in Nijmegen, maar ook daarbuiten,
weten in te schakelen en daarmee Hospice Bethlehem een stevige basis gegeven voor de toekomst.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 1 1
Inventaris 150 383

151 384

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa 7.593 91.177

Liquide middelen 456.709 323.157

464.453 414.718
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PASSIVA

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserves 444.191 329.877

VOORZIENINGEN
Voorziening vervanging inventaris - 40.093

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 8.309 36.520
Overige schulden en overlopende passiva 11.953 8.228

20.262 44.748

464.453 414.718



Realisatie
2018

Realisatie
2017

€ € € €

289.135 324.310

233 333
174.251 304.217

174.484 304.550

114.651 19.760

- 114
-337 -

-337 114

114.314 19.874

2018 2017
€ €

114.314 19.874

Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem, 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

Baten

Lasten

Afschrijvingen op immateriële, materiële 

vaste activa en vastgoedbeleggingen 

Overige bedrijfskosten

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rentelasten en soortgelijke kosten

Financiële baten en lasten

Resultaat

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 

2018 2017
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 114.651 19.760

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen 233 333
Mutatie voorzieningen -40.093 -116

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen 83.584 -89.818
Kortlopende schulden (exclusief banken) -24.486 -1.383

59.098 -91.201

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
133.889 -71.224

Ontvangen interest - 114
Betaalde interest -337 -

-337 114

Kasstroom uit operationele activiteiten
133.552 -71.110

Mutatie geldmiddelen
133.552 -71.110

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 323.157 394.267
Mutaties in boekjaar 133.552 -71.110

Stand per eind boekjaar 456.709 323.157
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem is feitelijk en statutair gevestigd op Antoniusplaats 10, 6511
TR te Nijmegen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09108843.

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 10 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte economische
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Verstrekte subsidies en giften

Onder subsidies en inkomsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen
bedragen voor de in het verslagjaar toegezegde bedragen.
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Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden
en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde
dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen
en terreinen

Inventaris Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde 1 5.089 5.090
Cumulatieve afschrijvingen - -4.706 -4.706

Boekwaarde per 1 januari 2018 1 383 384

Mutaties 

Afschrijvingen - -233 -233

Saldo mutaties - -233 -233

Stand per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde 1 5.089 5.090
Cumulatieve afschrijvingen - -4.939 -4.939

Boekwaarde per
31 december 2018 1 150 151

Afschrijvingspercentages 0% 20%

Op 23 december 2012 is de stichting, bij akte tot schenking, eigenaar geworden van de volgende
onroerende zaken:
- woonhuis met bijbehorende grond en toebehoren, gelegen aan de Anthoniusplaats 10 te Nijmegen;
- erf en tuin gelegen aan de Anthoniusplaats 10 te Nijmegen;
- woonhuis met bijbehorende grond en toebehoren, gelegen aan de Ottengas 11 te Nijmegen;
- woonhuis met bijbehorende grond en toebehoren, gelegen aan de Ottengas 13 te Nijmegen.



31.12.2018 31.12.2017
€ €

- 87.023
4.424 1.653
3.169 2.069

- 432

7.593 91.177

111.960 25.063
44.292 43.069
75.000 -

225.457 255.025

456.709 323.157

31.12.2018 31.12.2017
€ €

444.191 329.877

Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,
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VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen sponsorbijdrage herinrichting

Te ontvangen baten

WOZ compensatie Kalorama

Bankrente en -kosten

Liquide middelen

ING Bank, steunfonds

ING Bank, vastgoedrekening

ING Bank, spaarrekening

ASN Bank Meersparen

Informatieverschaffing over eigen vermogen

Het stichtingsvermogen bestaat uit onderstaande onderdelen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 

23
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2018 2017
€ €

Bestemmingsreserve 
Stand per 1 januari 329.877 310.003
Toegevoegd 114.314 19.874

Stand per 31 december 444.191 329.877

De bestemmingsreserve wordt ingezet voor het steunfonds ter ondersteuning van minder
draagkrachtige gasten, zodat deze ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het hospice.
Daarnaast wordt de bestemmingsreserve ingezet voor initiatieven gerelateerd aan het faciliteren en
ontwikkelen van palliatieve zorg in regio Nijmegen. Tevens is er weerstandsvermogen opgebouwd ter
dekking van eventuele toekomstige terug betaalverplichtingen uit reeds ontvangen legaten en niet
voorziene uitgaven.

2018 laat een forse toename zien in de bestemmingsreserve, zowel ten opzichte van 2017 alsook het
budget 2018. Dit is veroorzaakt door het mogen ontvangen van legaten welke niet in de begroting 2018
voorzien waren. 

VOORZIENINGEN

31.12.2018 31.12.2017
€ €

Voorziening groot onderhoud

Voorziening vervanging inventaris - 40.093

Voorziening vervanging inventaris

Stand per 1 januari 40.093 40.209
Dotatie - 4.884
Onttrekking -40.093 -5.000

Stand per 31 december - 40.093

De voorziening wordt gevormd ter gelijkmatige verdeling van lasten voor de vervanging van inventaris.
De aangeschafte inrichting wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31.12.2018 31.12.2017
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Bijdrage steunfonds 845 3.500
Vooruitontvangen huur 764 748
Gemeentelijke belastingen 8.936 -
Waarborgsommen 500 500
Dubbel ontvangen bedrag Sociëteit Rijk van Nijmegen - 2.500
Diversen 908 980

11.953 8.228

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting en De Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen zijn bij akte overeengekomen
dat het geschonken onroerend goed 10 jaar lang na schenking als hospice gebruikt dient te worden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen

Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft op balansdatum een verplichting tot betaling van een
investering in meubilair ter waarde van € 8.000.

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa

In 2018 is er een erfenis benificair aanvaard waarvan de omvang onzeker is. Er heeft nog geen ontvangst
    plaatsgevonden. De omvang wordt geschat op € 32.500.



Realisatie
2018

Realisatie
2017

€ €

46.912 43.117
128.174 16.927

69.226 68.093
3.169 2.072

34.977 143.101
- 20.000

- 25.000
6.677 -

- 6.000

289.135 324.310

233 333

128.828 239.631
10.882 10.333
34.541 54.253

174.251 304.217

68.229 47.519
87.712 130.718

2.362 2.297
10.618 8.871

-40.093 4.884
- 45.342

128.828 239.631

Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten

Donaties vrienden
Ontvangsten uit nalatenschappen
Huurontvangsten
WOZ-compensantie Kalorama
Sponsorbijdragen herinrichting
Bijdrage Stg Volksbelang in renovatieprojecten
Bijdrage Gemeente Nijmegen en Stichting de Verlichting in project 
aanlichten 
Bijdrage Gemeente Nijmegen in renovatieprojecten
Bijdrage Gemeente Nijmegen in herinrichtingsprojecten

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten
Algemene kosten
Bestedingen in het kader van statutaire doelstellingen

Huisvestingskosten

Onderhoudskosten
Herinrichtingskosten
Verzekering onroerende zaken
Gemeentelijke en overige heffingen
Mutatie voorziening vervanging inventaris
Project aanlichten



Realisatie
2018

Realisatie
2017

€ €

89 131
1.812 1.815

96 68
1.005 1.017

249 280
1.237 5.415
5.218 -
1.176 1.607

10.882 10.333

26.885 37.300
4.089 8.978

3.567 7.975

34.541 54.253

- 114

337 -

Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,
Nijmegen

Algemene kosten

Contributies en abonnementen
Accountantskosten
Telefoon- en internetkosten
Representatiekosten
Portikosten
Drukwerk
Sponsorwerving
Overige algemene kosten

Bestedingen in het kader van statutaire doelstellingen

Betaalde bijdrage uit steunfonds
Aanschaffingen ter ondersteuning van zorg
Uitgaven in het kader van het project Thuisondersteuning Laatste 
Levensfase

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank

Overige toelichtingen op de staat van baten en lasten

Het exploitatieresultaat wordt ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.
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