
ANBI gegevens Stichting Hospicevrijwilligers Rotterdam (HVR) 2015 

 de naam van de instelling 
Stichting Hospicevrijwilligers Rotterdam 
 

 het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 
RSIN 854139242  
 

 het post- of bezoekadres van de instelling 
Postbus 25245 – 3001 HE Rotterdam 
 

 een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 
De stichting stelt zich ten doel het verzachten van het lijden van stervenden en hun naasten. 
 

 de hoofdlijnen van het beleidsplan 
De stichting werft, leidt op en ondersteund vrijwilligers die zich in welke vorm ook actief 

willen inzetten om het doel van de stichting te bereiken, al dan niet in samenwerking met 

organisaties die een hospice exploiteren dan wel zich inzetten voor terminale thuiszorg. 

 de namen en functies van de bestuurders 
De heer E.J.D. Leenderts, voorzitter - Mevrouw C. Breurman, secretaris 
De functie van penningmeester is vacant. 
 

 het beloningsbeleid 
Er worden aan de bestuursleden géén beloningen verstrekt. Aan vrijwilligers wordt een 
reiskostenvergoeding verstrekt voor het reizen van en naar de doelgroep binnen de fiscale 
maxima. 
 

 een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 
De palliatieve unit ‘De Brug’, in 2014 nog gevestigd op de 2e etage van de locatie van 
verpleeghuis ‘Hannie Dekhuijzen’ in Rotterdam-Zuid, onderdeel van Stichting Humanitas, is 
begin 2015 verhuisd naar de locatie ‘De Steenplaat’. Onze vrijwilligers verleenden daarbij 
(complementaire) zorg aan de bewoners, die een vermoedelijke levensverwachting hadden 
van minder dan drie maanden. De afdeling is op 18 juni 2015 gesloten om bedrijfs-
economische redenen. 
 
Gedurende 2015 zijn gesprekken gevoerd met zowel Aafje (thuiszorg, huizen en zorghotels) 
als Laurens om onze vrijwilligers op hun palliatieve afdelingen en / of bedden in te zetten. Dit 
heeft op 8 februari 2016 geleid tot resultaat met Aafje. 
 
Met de Stichting Humanitas en thuiszorgorganisatie Zuster Minnaar was een 
subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Rotterdam voor een subsidie van het project 
‘Hospice Thuis’, waarin gezamenlijk een thuiszorg zou worden opgezet voor de 
ondersteuning van stervenden in hun eigen leefomgeving. De subsidieaanvraag is afgewezen. 
 
Vanwege een aangegaan samenwerkingsverband met Vrijwilligers Terminale Zorg te 
Rotterdam (VTZ) heeft HVR zich uit het project teruggetrokken ten gunste van VTZ en houd 
zich sindsdien uitsluitend bezig met vrijwilligers in intramurale zorginstellingen. 

  



 
 een financiële verantwoording 

De cijfers over 2015 kunnen als volgt worden weergegeven: 
 
 

 
 
 

De domeinnamen www.hospicevrijwilligers.nl en www.hospicevrijwilligersrotterdam.nl zijn door de 
stichting vastgelegd en actief. Voor ANBI info: http://ericleenderts.nl/read/ANBIinfo  

WERK 2015 % begroting BEGROTING BALANS 31-dec-14 31-dec-15

INKOMSTEN

HUMANITAS 695,00 39,7% 1.750,00 Nog te ontvangen 475,00 0,00

DONATIES 0,00 0,0% 50,00 ING banksaldo 174,20 1.136,73

695,00 38,6% 1.800,00 649,20 1.136,73

UITGAVEN

VRIJW VERG -68,90 -68,9% -100,00 Nog te betalen 1,60 29,45

SCHOLING 0,00 0,0% -1.000,00 Eigen vermogen 647,60 1.107,28

WEBSITE -24,08 -12,0% -200,00 649,20 1.136,73

VERZ -72,60 -96,8% -75,00

OVERHEAD -34,24 -17,1% -200,00 0,00 0,00

BANKKN -35,50 0,00

KL AANSC 0,00 0,0% 0,00

RENTE 0,00 0,0% 0,00

DIVERSEN

-235,32 14,9% -1.575,00

RESULTAAT 459,68 204,3% 225,00
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