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Stichting Hospice Kaaskenshuis
te Zierikzee

Algemene gegevens hospice:

Naam
Nummer Kamer van Koophandel
Adres
Telefoonnummer 0111-453511
E-mailadres info@kaaskenshuis.nl
Website www.kaaskenshuis.nl
RSIN
Aantal (betaalde) medewerkers

Statutair bestuur van de instelling:

Voorzitter Dhr. A.A.M.J. Zijlmans
Secretaris Mevr. A.J. de Jonge - Popta
Penningmeester Dhr. J.J. Linse
Algemeen bestuurslid Dhr. R. Simons
Algemeen bestuurslid Mevr. A. Simons- Zwerus

Doelstelling en hoofdlijnen beleidsplan:

Welke werkzaamheden verricht de instelling:

Zie beleidsplan 2019-2023

Hierbij werkt de hospice samen met Allévo om een zo 
compleet mogelijk aanbod aan zorg en aandacht voor 
de bewoners en hun familie te bieden.

In het Kaaskenshuis wordt professionele zorg 
aangeboden in samenwerking met palliatief geschoolde 
vrijwilligers.     

Er vindt regelmatig Multi Disciplinair Overleg plaats 
tussen de coördinatoren van het Kaaskenshuis, de 
teamleidster van de verpleegkundigen van Allévo en de 
adviserend huisarts. 

Ook werkt de stichting samen met de palliatief 
geschoolde huisarts mevrouw M. Speelman-Verburgh. 
Tevens adviserend huisarts.

Het begeleiden van en nabij zijn bij mensen met een 
levensverwachting van  ca. drie maanden, meestal als 
gevolg van een levensbedreigende ziekte, om hun 
laatste levensfase zoveel mogelijk kwaliteit te geven.

Overdag zijn verpleegkundigen van Allévo aanwezig, al 
naar behoefte van de bewoner. In de nachtelijke uren 
van 23:00 tot 7:00 uur is altijd een verpleegkundige van 
Allévo aanwezig.

Hospice Kaaskenshuis
22050334
Mauritslaan 39, 4301 NS  Zierikzee

Gemiddeld aantal fte's 1,75 gedurende het boekjaar
810608534



Hoe krijgt de instelling inkomsten: Giften/donaties van verenigingen en stichtingen.

De verkregen inkomsten worden besteed aan:

Beloningsbeleid:

Activiteitenverslag: Zie jaarverslag 2021.

Balans per:

€ € € €
ACTIVA

Immateriële vaste activa -                -                

Materiele vaste activa 417.918   423.134   

Financiële vaste activa -                -                

Voorraden -                -                
Vorderingen 6.715       6.971       
Effecten -                -                
Liquide middelen 220.503   212.391   

227.218   219.362   

Totaal activa 645.136   642.496   

PASSIVA

Eigen vermogen 127.331   123.810   
Voorzieningen 497.531   501.818   
Langlopende schulden -                -                
Kortlopende schulden 20.274     16.868     

Totaal passiva 645.136   642.496   

Giften/ donaties van bedrijven zowel in geld, natura of 
d.m.v. kortingen.

De verkregen inkomsten worden geheel benut ten 
behoeve de exploitatie van de hospice en het 
aanhouden van de benodigde voorzieningen. Een 
eventueel exploitatie overschot of te kort komt ten 
gunste of ten laste van het stichtingsvermogen. 

De twee parttime coördinatoren vallen onder de CAO 
VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg). De 
bestuursleden ontvangen voor de door hen verrichte 
werkzaamheden geen vergoeding.

31 december 2021 31 december 2020

Subsidie van het Ministerie van VWS en een bijdrage 
van de gemeente in de kosten van huishoudelijke 
ondersteuning.



  



Staat van baten en lasten over het jaar

Baten
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning 34.159     36.176     
Subsidies 161.345   132.288   
Overige bedrijfsopbrengsten -                6.873       

Som der bedrijfsopbrengsten 195.504   175.337   

Overige baten
Giften en donaties particulieren 19.017     21.174     
Nalatenschappen -                55.694     
Loterijen -                -                
Overige baten 12.168     33.922     

Som der overige opbrengsten 31.185     110.790   

Totaal baten 226.689   286.127   

Lasten

Personeelskosten 122.292   144.312   
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 8.288       6.873       
Huisvestingskosten 25.138     81.478     
Bijzondere waardevermindering van vaste activa -                -                
Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten -                -                
Overige bedrijfskosten 67.220     52.305     

Som der bedrijfslasten 222.938   284.968   

Saldo financiële baten en lasten -230         -269         

Resultaat 3.521       890           

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

Huisvestingskosten: In de huisvestingskosten is een post 
van € 55.694 begrepen voor het renoveren van vier 
badkamers. Deze renovatie is bekostigd vanuit de 
ontvangen nalatenschappen (zie de post nalatenschappen 
onder overige baten. Rekening houdende met het 
voorgaande zijn de reguliere huisvestingskosten € 25.784 
en lopen ze dus in de pas met voorgaande jaren.

2021 2020


