
ANBI gegevens Stichting Hospicevrijwilligers Rotterdam (HVR) 2014 

 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 
Mevrouw E.M. Tiersen, penningmeester 
 

 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 
Er is een samenwerking met de palliatieve unit ‘De Brug’, gevestigd op de 2e etage van de 
locatie van verpleeghuis ‘Hannie Dekhuizen’ in Rotterdam-Zuid, onderdeel van Stichting 
Humanitas.  Vrijwilligers verlenen daarbij (complementaire) zorg aan de bewoners, die een 
vermoedelijke levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. 
Met de Stichting Humanitas en thuiszorgorganisatie Zuster Minnaar is een subsidieaanvraag 
gedaan bij de gemeente Rotterdam voor een subsidie van het project ‘Hospice Thuis’, waarin 
gezamenlijk een thuiszorg zal worden opgezet voor de ondersteuning van stervenden in hun 
eigen leefomgeving. 
 

 een financiële verantwoording 
De stichting Hospicevrijwilligers Rotterdam is opgericht op 27 juni 2014 en heeft derhalve 
nog geen jaarcijfers. 
De begroting van 2014 is afhankelijk van de toekenning van de hiervoor genoemde subsidie. 
Zonder deze subsidie wordt verwacht dat de inkomsten in 2014 € 3.000 bedragen, € 1.500 
aan giften voor de opzet en € 1.500 aan vergoedingen die worden doorbetaald of besteed 
aan vrijwilligers. De reiskosten van vrijwilligers in ‘De Brug’ worden door de stichting 
ontvangen en doorbetaald. De giften zullen naar alle waarschijnlijkheid opgaan aan de opzet 
van de stichting, zoals notariskosten, opzet website en verzekering. De stichting verwacht 
voor 2014 een nihil resultaat. 
 

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

http://www.hospicevrijwilligers.nl/
http://www.hospicevrijwilligersrotterdam.nl/
http://ericleenderts.nl/read/ANBIinfo

