Stichting Vrienden VPTZ Culemborg
ANBI erkend onder nummer 18091 10 714
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 1104 6518
RSIN 8091.10.714
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten:
“Het geheel of gedeeltelijk bijdragen aan voorzieningen en activiteiten ten behoeve van
terminale patiënten en hun verzorgers, binnen de regio Culemborg. Een en ander voor zover
daar niet op andere instanties in wordt voorzien, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords”
Deze doelstelling wordt primair vervuld door ondersteuning van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Zorg Culemborg, hierna ook te noemen: de Hoofdstichting;

Het bestuur bestaat uit:
R. van Schelven, voorzitter
P. Otten, secretaris
S. Severens, penningmeester
J. Krediet, algemeen lid
H. Wichgers, algemeen lid
F. Ton, voorzitter van de hoofdstichting
De voorzitter van de hoofdstichting is in die hoedanigheid bestuurslid.
De overige bestuursleden hebben geen banden met het bestuur van de hoofdstichting.
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Hoewel onkosten
gedeclareerd kunnen worden, wordt daar geen gebruik van gemaakt.
De secretaris van de stichting is te bereiken via vrienden@vptzculemborg.nl
Beleid
Het vermogen van de stichting is in eerste instantie bedoeld om tekorten bij de hoofdstichting te
kunnen opvangen, evenals investeringen bij uitbreiding van de capaciteit. Dit was met name in de
eerste jaren van Hospice Nocturne het geval. Daarnaast kan de hoofdstichting voor bijzondere
uitgaven een beroep doen op de Vrienden.
Een vaste uitgavenpost is het jaarlijks presentje voor de vrijwilligers. De Vriendenstichting wil
daarmee de waardering onderstrepen voor de inzet van de vrijwilligers.
Het vermogen is door schenkingen in de beginfase en later door donaties gevormd. De
Vriendenstichting is de Lions Culemborg nog steeds dankbaar voor de fondsenwerving in de
begindagen van de toenmalige VTZ.

Terugblik op 2017
De Vriendenstichting sprong bij in de loonkosten voor vervanging bij ziekte van een van de
coördinatrices. Daarnaast waren er uitgaven voor de aanschaf van een nieuwe laptop en de
gebruikelijke bijdrage voor het presentje voor de vrijwilligers.
Door de rente op vermogen en de terugbetaling van een schenking voor een hospice in Indonesië
bedroeg het batig saldo € 6.210.
Vooruitblik
De omvang van het vermogen is momenteel zodanig dat er nauwelijks extra activiteiten ontplooid
worden om dit te vergroten. Eerst als er weer grote uitgaven verwacht worden, zoals vergroting of
renovatie van het hospice, zal het bestuur in deze weer actief worden.
Het vermogen is voornamelijk rentedragend belegd.

Resultatenrekening 2017
Inkomsten
Giften/donaties
Inkomsten uit beleggingen

€ 7.100,00
€ 4.989,88

Incidentele inkomsten

€ 2.500,00

Totaal inkomsten

€ 14.589,88

Uitgaven
Ondersteuning Hospice
Representatiekosten
Bank- en
administratiekosten
Totaal uitgaven
Resultaat

€ 7.538,00
€
596,00
€

246,25
€ 8.380,25
€ 6.209,63

Balans ultimo 2017
Activa

31-12-2017

Passiva

31-12-2017

Beleggingen
Vorderingen
Liquide middelen

€ 19.833,13
€ 100.000,00
€ 31.448,94

Reserves 1-1-2017
Resultaat 2017

€ 145.072,44
€ 6.209,63

Balanstotaal

€ 151.282,07

Balanstotaal

€ 151.282,07

