
ANBI gegevens Stichting Hospicevrijwilligers Rotterdam (HVR) 2016 

 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 
door middel van het inzetten van haar vrijwilligers. 
 

 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 
In 2016 is HVR toegelaten als volwaardig lid van de VPTZ (Vrijwilligers palliatieve Terminale 

Zorg) waardoor zij gebruik kan maken van de aangeboden faciliteiten en subsidie-

mogelijkheden.  

HVR heeft zich in 2016 aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & Omstreken. 

Het afgelopen jaar heeft HVR zich voornamelijk bezig gehouden met de naamsbekendheid, 

zodat diegene die onze aandacht nodig hebben HVR kunnen vinden.  

In 2016 heeft HVR een introductietraining ontwikkeld voor de nieuwe vrijwilligers. Deze heeft 

in november en december 2016 voor het eerste plaatsgevonden, waarbij gebruik gemaakt is 

van de faciliteiten van Aafje.  

  



 

 een financiële verantwoording 
De cijfers over 2016 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 2016 % begroting BEGROTING BALANS 31-dec-15 31-dec-16

INKOMSTEN

AAFJE 0,00 0,0% 500,00 Vooruitbetaald / te ontvangen 0,00 73,76

DONATIES 200,00 50,0% 400,00 ING banksaldo 1136,73 39,62

200,00 22,2% 900,00 ING spaar 0,00 950,00

UITGAVEN 1.136,73 1.063,38

VRIJW VERG 0,00 0,0% -500,00

SCHOLING -27,50 0,00 Nog te betalen 29,45 31,04

WEBSITE 0,00 0,0% -200,00 Eigen vermogen 1.107,28 1.032,34

VERZ -72,60 -96,8% -75,00 1.136,73 1.063,38

OVERHEAD -51,70 -41,4% -125,00

BANKKN -124,30 0,00 0,00 0,00

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

RENTE 1,16 0,00

DIVERSEN

-274,94 30,5% -900,00

RESULTAAT -74,94 0,00

http://www.hospicevrijwilligers.nl/
http://www.hospicevrijwilligersrotterdam.nl/
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