
Stichting Vrienden van het hospice Leeuwarden en omgeving  

 
  
Stichting Vrienden van het Hospice Leeuwarden e.o. te Leeuwarden, KvK nummer 01097734 te 

Leeuwarden. Fiscaal nummer 8139.19.502, Contactadres: Stichting Vrienden van het Hospice 

Leeuwarden e.o. t.a.v. mw. L. Bakker, Noordersingel 54 – 8917 BB Leeuwarden.   

Bestuur 2019 : K. Pot ( per 01 mei 2019 ), voorzitter; A.J.Bakker, secretaris; R.J.Boskma, 

penningmeester; R. Eleveld, lid; W.E. Fiets, lid.   

Doelstelling : De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het realiseren en 

instandhouden van het Hospice in Leeuwarden, het veraangenamen van het welzijn van de mensen 

in terminale fase die in het hospice verblijven en het ondersteunen en faciliteren van het werk van 

vrijwilligers in het hospice, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

  

Activiteitenverslag.  

 

In 2016 zijn we begonnen met de uitvoering van een plan dat al langer in voorbereiding is geweest: 

het opknappen van de appartementen en het vernieuwen van de keuken. Dit project is in 2018 

grotendeels afgerond. In 2019-2020 willen we meubilair en verlichting moderniseren. 

Jaarlijks ontvangen wij donaties en giften om onze activiteiten te kunnen bekostigen. 

Hieronder de activiteiten van 2017 en 2018, deze geven tevens de financiële stand van zaken van de 

stichting weer:  

  

Financieel jaarverslag 2017+2018 ( van 01-01-2017 t/m 31-12-2018 ) 

 

Inkomsten    Uitgaven 

 

Donaties  30.321  Architect    2.239 

Giften   29.410  Beveiliging appartementen  2.713 

Rente        131  Schilderwerk    5.154 

       Meubilair / bedden              51.627 

       Keuken vernieuwen              20.360 

       Scholing/bijeenkomsten vrijwilligers 8.673 

       Organisatie, kantoor, diversen  1.597 

     ______                  ______ 

 

Totaal   59.862                  92.363 

 

Het tekort uit de exploitatie is uit de reserve gehaald, die per 01-01-2017 Euro 70.858 en per 

31-12-2018 Euro 38.357 bedroeg. 

De donaties en giften uit de jaren 2015-2018 zijn grotendeels besteed aan 

scholing/bijeenkomsten vrijwilligers en het opknappen van de appartementen. 

De medewerkers van de stichting ( vrijwilligers en bestuur ) zijn onbezoldigd. 

De activiteiten van de stichting willen wij de komende jaren continueren. 

 

Bestuur Stichting Vrienden van het Hospice Leeuwarden e.o. 

Maart 2019 

   


