
 

Verslag Stichting Vrienden VPTZ Culemborg en West Betuwe over 2021 

Ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer 1104 6518 

ANBI erkend onder nummer RSIN 8091 10 714  

Volgens de statuten heeft de stichting 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 bestond op 1 januari 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. 

Tijdens de vergadering van 31 mei is, onder dankzegging voor hun inzet in de stichting, afscheid 
genomen van de heren Krediet en Wichgers. Als nieuw bestuurslid is de heer D. Stienen 
toegetreden. 

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@vptzculemborq.nl 

In het verslagjaar kwam het bestuur eenmaal bijeen. In deze vergadering, 31 mei 2021, werden de 
jaarstukken besproken en vastgesteld. 

Daarnaast werd de fusie van de hoofdstichting met VPTZ Geldermalsen gemeld.  
De naam van de hoofdstichting werd veranderd in VPTZ Culemborg en West Betuwe. Ook de 
naam van de Vriendenstichting is daar statutair op aan gepast. In deze statuten zijn ook de 
wijzigingen meegenomen die door de WBTR, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, nodig 
waren.  
Een ander formeel punt dat in het verslagjaar speelde was de aanmelding bij de Kamer van 
Koophandel en bij de AMRO-bank van bestuursleden in het UBO (Ultimate Beneficial Owners' of 
'uiteindelijk begunstigden') register. 

Naast toelichting tijdens de vergadering is het bestuur frequent via mail op de hoogte voortgang 
van de bouwplannen voor een nieuw hospice. De Vrienden onderstrepen het belang van 
uitbreiding van de opnamecapaciteit en zullen dat ook naar vermogen ondersteunen. 

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 2021 werd afgesloten met een positief saldo van € 20.860,54.  



 

Resultatenrekening             

       

Inkomsten 2021 2020  Uitgaven 2021 2020 

             

Giften/donaties  €   6.895,00   €    5.900,00   Bankkosten  €       129,68   €       119,37  

Schenkingen periodiek  €         50,00   €         50,00   Creditrente  €       112,53    

Dividend Robeco  €      378,99     Presentje vrijwilligers  €       650,00   €       869,00  

Waardemutatie Robeco  €      764,71   €       733,00   Kosten Robeco   €         49,35  

Rente contract KVC    €    1.417,00   Representatie  €       108,75    

Gift conform contract KVC    €    2.450,00        

Extra gift KVC  € 13.768,21   €    3.850,00        

Rente-inkomsten  €           2,14   €            1,10        

Diversen  €           2,45          

            

             

Totaal inkomsten  € 21.861,50   € 14.401,10   Totaal uitgaven 
 €    
1.000,96  

 €    
1.037,72  

       

    Resultaat  € 20.860,54   € 13.363,38  

 

 
Balans             

       
Activa 31-12-2021 31-12-2020  Passiva 31-12-2021 31-12-2020 

             

Beleggingen      Kapitaal     

Robeco  €    22.402,14   €    21.637,43    Reserves   €    35.080,72   €    21.717,34  

   €    22.402,14   €    21.637,43   Resultaat 2020  €    20.860,54   €    13.363,38  

       Reservering    
       nieuw Hospice  € 150.000,00   € 150.000,00  

Liquide middelen            

Rekening Courant  € 159.719,11   € 140.004,41          

Beleggingsrekening  €      2.384,30   €      2.005,31          

Spaarrekening  €    21.435,71   €    21.433,57          

   € 183.539,12   € 163.443,29         

             

Balanstotaal  € 205.941,26   € 185.080,72    Balanstotaal  € 205.941,26   € 185.080,72  

 


