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Balans per 31 december 2019

31.12.2019
~

31.12.2018
€

Actief

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal

0
240.658

0
193.946
240.65 8

193.946

240.658

193.946

206.387

159.675

34.271

34.271

240.658

193.946

Passief
Vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve vaste activa
Hospice de Lelie

Totaal
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Staat van baten en lasten over 2019

Donaties Kerken
Donaties Instellingen, Vereningingen en St.
Donaties Bedrijven
Donaties Particulieren
Rente inkomsten

2018
€

2019
€

Baten

8.965
15.360
8.787
29.979
983

9.797
20.209
12.056
30.633
0

64.074

72.695
Lasten
Besteed aan doelstellingen:
Ondersteuning Hospicegroep de Lelie
Kosten accountant
Kosten bank

Saldo exploitatie

Bestemming saldo baten en lasten:
Bestemmingsreserve materiële vaste activa
Algemene reserves

25.000

20.000

740
243

699

25.983

20.912

46.712

43.162

0

0

46.712

43.162
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Doel:
Stichting Vrienden Hospice Groep Oost Achterhoek De Lelie, statutair gevestigd te Winterswijk,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09135766,
heeft ten doel
de fondsvorming, het fondsbeheer en het daarmee realiseren van voorzieningen en activiteiten
ten behoeve van de te Winterswijk gevestigde stichting: Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
Oost Achterhoek; Hospicegroep de Lelie, voorzover althans deze voorzieningen en activiteiten
niet of niet geheel op andere wijze financieel kunnen worden verwezenlijkt, en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- Subsidies en donaties;
- Schenkingen, erfstellingen en legaten
- Alle andere verkrijgingen en baten
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Vrienden Hospice Groep Oost Achterhoek De Lelie is gevestigd aan de Ds.
Haspelstraat 14, 7141 JZ Groenlo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
09135766.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en in overeenstemming met
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven (C2). Tenzij
bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Begroting cijfers
In de staat van baten en lasten dienen ingevolge RJK C1.303 begrotingscijfers van het boekjaar
opgenomen te worden. In de toelichting dienen de verschillen tussen de begroting en de
werkelijke cijfers te worden geanalyseerd.
Gezien het feit dat aan de begroting cijfers geen functie wordt toegekend welke zinvol is, zijn
geen begroting cijfers opgenomen. Het bestuur ziet de begroting niet als belangrijk
stuurinstrument voor de beheersing van de activiteiten.
Bestuursverslag
Het bestuur brengt separaat verslag uit aan alle relaties over de belangrijkste activiteiten in het
afgelopen jaar.
Continuïteitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van Stichting vrienden Hospice Groep Oost Achterhoek De Lelie.
Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse
overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te
krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting
belangrijke financiële gevolgen voor ondernemingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit
moment nog niet te overzien.
De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de
ontwikkeling van de opbrengsten en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van Stichting
vrienden Hospice Groep Oost Achterhoek De Lelie. Ook de financiële positie (liquiditeit en
solvabiliteit) van Stichting vrienden Hospice Groep Oost Achterhoek De Lelie kan daardoor
onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de
continuïteitsveronderstel ling.
Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen aangekondigd ter
ondersteuning van ondernemers. Op grond van de financiële positie van Stichting vrienden
Hospice Groep Oost Achterhoek De Lelie per balansdatum en de positieve invloed van de
ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve financiële gevolgen van de
uitbraak van het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur van Stichting vrienden Hospice
Groep Oost Achterhoek De Lelie een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet
onmogelijk.
De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de
onderneming.
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Grondslagen voor de waardering activa en passiva
Vermogen
Algemene reserve exploitatie Hospice de Lelie:
Betreffen exploitatiesaldi, welke resulteren uit de staat van baten en lasten binnen de door de
subsidieverstrekkers aangegeven voorwaarden. Het saldi op deze rekening is bedoeld voor de
dekking van exploitatieverliezen van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek.
Herbestedingsreserve vaste activa Hospice de Lelie:
Het bestuur heeft besloten een herbestedingsreserve te vormen voor vervangingsinvesteringen en
onderhoud van de huurlocatie van Hospicegroep De Lelie. De reserve per einde boekjaar is
maximaal gelijk aan de vervangingswaarde van de materiele vaste activa.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Donaties
De donaties, giften en legaten worden verantwoord op basis van het kassysteem. De datum van
bijschrijving of afschrijving via de bankrekening is de waarderingsgrond.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Liquide middelen

Rabobank Rekening-Courant 3802.72.539
Rabobank Spaarrekening 1469.862.565
ABN AMRO Bank Spaarrekening 4886.99.258
ABN AMRO Bank Rekening-Courant 4474.98.606

Vermogen

31.12.2019

31.12.2018

104.242
20.502
110.000
5.914

57.503
20.499
110.000
5.944

31.12.2019
€

31.12.2018
€

159.675
46.712
206.387

116.513
43.162
159.675

31.12.2019
€

31.12.2018
€

34.271
0
34.271

34.271
0
34.271

Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Bestemming exploitatie boekjaar
Saldo per 31 december

Herbestedingsreserve vaste activa Hospicegroep de Lelie
Saldo per 1 januari
Bestemming exploitatie boekjaar
Saldo per 31 december
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
2019
€

Lasten

2018
€

Ondertekening jaarrekening
Winterswijk, 9 apri12020

N.J. Nijweide
Voorzitter

F. Schmidt
Penningmeester

M.H.W. Wijgerink-Overkamp
Secretaris

Accountants

Aan het bestuur van
Stichting Vrienden Hospice Groep
Oost Achterhoek De Lelie
Leliestraat 36
7101 CJ WINTERSWUK

Doetinchem
9 April 2020

Doetinchem, Hamburgerbroektaan 22
Postbus 309, NL-7000 AH
Tel +31 (0)314 37 48 00
kroesewevers.nl
KroeseWevers Accountants BV
Handelsregister 08151000

Onze referentie
3047603-2019

Voorbereid door
T.G. Hoffman AA

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Vrienden Hospice Groep Oost Achterhoek De Lelie te Winterswijk is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopten dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden
Hospice Groep Oost Achterhoek.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Wij vestigen de aandacht op de paragraaf 'Continuïteitsveronderstelling' in de grondslagen van de
jaarrekening, waarin uiteengezet is dat het coronavirus mogelijk gevolgen zal hebben op de financiële
positie van de stichting welke gevolgen op dit moment nog niet zijn te overzien. Deze conditie, samen met
andere omstandigheden, waaronder de effecten van specifieke noodmaatregelen van overheidswege op
de stichting, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Desondanks zijn wij met
u nog steeds van mening dat de jaarrekening in uw situatie op grond van de regels in het
verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling.

Doetinchem, 9 April 2020
KroeseWevers Accountants BV

J.J.A.M. Bongers RA
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