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Verslag van het bestuur Stichting VPTZ Culemborg over 2020 

 

Ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer 1104 6518 

ANBI erkend onder nummer 8091 10 714 

RSIN 809110714 

 

De doelstelling van de stichting heeft volgens de statuten tot doel: 

“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 door 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” 

 

Het bestuur bestaat uit: 

R. van Schelven, voorzitter 

P. Otten, secretaris 

J. Severens, penningmeester 

J. Krediet, algemeen lid 

H. Wichgers, algemeen lid 

F. Ton in zijn functie als voorzitter van de hoofdstichting. 

Aan het eind van het verslagjaar hebben Jelke Krediet en Henk Wichgers aangeven het 

bestuur te willen verlaten. Het bestuur is de heren dankbaar voor hun bijdragen aan het 

doel van de stichting. Naar een opvolger wordt gezocht. 

 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten 

kunnen worden vergoed, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

De stichting is te bereiken via de secretaris onder vrienden@vptzculemborg.nl 

 

In het verslagjaar kwam het bestuur eenmaal bijeen. Door de coronapandemie kon die 

vergadering pas in september plaatsvinden. 

Gemeld werd de voorgenomen fusie met VPTZ Geldermalsen per eind 2020. De gesprekken 

vinden in goede harmonie plaats. 

  

Zoals in eerder jaarverslag gemeld is de hoofdstichting op zoek naar een groter hospice. 

Door de coronaperikelen is dit proces vertraagd. De Vrienden volgen de voortgang met 

belangstelling en bevestigden hun medewerking. 

 

Het bestuur is de donateurs dankbaar voor hun bijdragen. Zij geven met hun bijdrage aan 

de functie van VPTZ Culemborg te waarderen. Zij maken het ook mogelijk dat er een nieuw 

en groter hospice kan komen. 

 

Het jaar werd afgesloten met een positief saldo van € 13.363. Dit bedrag wordt toegevoegd 

aan de Reserve "nieuw Hospice".  
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Resultatenrekening 

 

Inkomsten 2020 2019  Uitgaven 2020 2019 

             

Giften/donaties  €    5.900   €    3.952    Bankkosten   €      119   €      119  

Schenkingen periodiek  €        50   €        50        

Dividend Robeco    €      214    Presentje vrijwilligers   €      869   €      750  

Waardemutatie Robeco  €      733   €    1.952    Kosten Robeco   €        49   €        68  

Rente contract KVC  €    1.417   €    4.250    Representatie    €        26  

Gift conform contract KVC  €    2.450   €    2.450      

Extra gift KVC  €    3.850          

Rente-inkomsten  €          1   €          0          

              

              

              

Totaal inkomsten  € 14.401   € 12.869    Totaal uitgaven   €   1.038   €      963  

       

     Resultaat   € 13.363   € 11.905  

 

Balans 

 

Activa 31-12-2020 31-12-2019  Passiva 31-12-2020 31-12-2019 

             

Beleggingen      Kapitaal     
Robeco € 21.637 € 20.904  Reserves  € 21.717 € 9.812 

  € 21.637 € 20.904  Resultaat 2020 € 13.363 € 11.905 

      

Reservering  

         nieuw 

Hospice € 150.000 € 150.000 

Vorderingen          
Lening KVC € 0 € 100.000       

  € 0 € 100.000       
           

Liquide middelen          

Rekening Courant € 140.004 € 27.326       

Beleggingsrekening € 2.005 € 2.054       

Spaarrekening € 21.434 € 21.433       

  € 163.443 € 50.813       

           

Balanstotaal € 185.081 € 171.717  Balanstotaal € 185.081 € 171.717 

 


