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Stichting Hospice Issoria te Leiden ANBI 
 
ANBI instelling Stichting Hospice Issoria 
Doelstelling 
1. De stichting heeft ten doel: 
a. een omgeving te creëren, waar mensen met behoud van hun individuele levensstijl, kunnen 
sterven; 
b. het ondersteunen en aanvullen van de bestaande vormen van gezondheidszorg in eigen-
thuissituaties van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren; 
c. het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het leven; 
d. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. het verlenen van zorg en begeleiding aan terminale patiënten in een daartoe geëigende omgeving; 
b. het verkrijgen van voorzieningen voor verzorging en begeleiding van terminale patiënten; 
c. het geven en/of doen geven van begeleiding aan verwanten van terminale patiënten; 
d. het geven van voorlichting met betrekking tot hierboven genoemde zaken; 
e. het werven, opleiden en ondersteunen van medewerkers en vrijwilligers ten behoeve van de 
hierboven genoemde taken; 
f. het aansluiten op en het samenwerken met instanties en groeperingen die op hetzelfde of 
aanverwant terrein werkzaam zijn; 
g. alle andere activiteiten die tot het doel bevorderlijk zijn. 
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Stichting Hospice Issoria 

ANBI sinds: 1 januari 2008 
Telefoonnummer: 071-5142275 
K. v. K: 28096803 
RSIN/ Fiscaal nummer: 8118.81.945 
Website adres: www.issoria.nl 
Adres: Burggravenlaan 11 
Postcode: 2313 HM 
Plaats: Leiden 
E-mailadres: info@issoria.nl 
 
 
Verantwoording 
Bestuurssamenstelling 
De heer drs. H.W.M. Verburg, voorzitter 
De heer R.M.M. Hogenboom AA, penningmeester 
Mevrouw mr. M.L. Noordam, secretaris, tot 29 mei 2019 
De heer dr. J.M.M. de Gouw, lid 
 
Beleid 
De stichting Hospice Issoria biedt een drietal ‘producten’. Zorg aan de gasten en hun naasten in de 
hospice, begeleiding en ondersteuning van mensen in de thuissituatie en ondersteuning aan mensen 
die te maken hebben gehad met verlies van dierbaren. Daarnaast geven medewerkers informatie aan 



en verzorgen zij scholing over palliatieve zorg voor diverse professionals, vrijwilligers en 
geïnteresseerden. In 2018 heeft Issoria in samenwerking met  de Stichting Activite en de 
Hospicegroep Alphen a.d. Rijn/Nieuwkoop twee publieksbijeenkomsten rondom het sterven 
georganiseerd. 
 
Hospice 
Sinds september 2013 is de hospice gevestigd aan de Burggravenlaan 11 te Leiden. In dit huis is 
plaats voor 7 gasten. 
In 2018 zijn er 83 gasten in de hospice opgenomen. Gemiddelde ligduur was 24 dagen.  
De meeste gasten worden aangemeld door de ziekenhuizen. Meestal doet de eigen huisarts de 
medische zorg, voor 17 gasten werd de zorg gedaan door huisartsen met een praktijk in de buurt van 
de hospice. Verpleegkundige zorg wordt gegeven door een vast team van verpleegkundigen van 
Activite, de zorgorganisatie waar Issoria sinds de opening  in 2003 mee samenwerkt. 
De meeste gasten die werden opgenomen hadden een vorm van kanker, de anderen hadden COPD, 
hartfalen of nierfalen. De gemiddelde bedbezetting was 80 %. Er zijn 8 gasten  uit de hospice naar 
een andere zorgplaats gegaan. Er zijn 3 gasten tijdelijk opgenomen. De meeste gasten kwamen uit 
Leiden en Leiderdorp. Van de gasten die van verder weg komen, woont familie in de buurt van de 
hospice. 
 
Issoria Thuis 
In Issoria Thuis zijn nieuwe 20 cliënten begeleid in 2018. Gemiddelde duur van de begeleiding was 
184 dagen. Ook hier melden de meeste mensen melden zichzelf aan of worden door hun naasten 
aangemeld. 
 
Rouwondersteuning 
In 2018 werden er ook diverse cliënten door vrijwilligers van Issoria ondersteund. De gemiddelde 
duur van de begeleiding is 5 maanden en er vinden gemiddeld 15 gesprekken plaats. In 
samenwerking met Humanitas en Radius worden er ontmoetingsgroepen gehouden. Ook dit jaar 
zijn er voor jongeren een ontmoetingsgroepen bij elkaar geweest. 
 
Fondsenwerving 
Voor al deze activiteiten wordt door de Stichting Hospice Issoria jaarlijks geld geworven. Er wordt 
subsidie aangevraagd bij het Ministerie van VWS en de gemeente Leiden. De gasten en hun naasten 
betalen een vergoeding voor het verblijf. Daarnaast krijgt de Stichting Hospice Issoria een bijdrage 
van de Stichting Vrienden van Issoria.  
 
Financiële verantwoording 
De balans en winst&verliesrekening over het laatst afgesloten boekjaar van de Stichting zijn 
opgenomen op deze website. Uit deze opstellingen laten zich eenvoudig de wervingskosten en 
beheerskosten distilleren. Nadere vragen hierover zijn van harte welkom. 

Het bestuur van deze Stichting is niet gerechtigd tot een vaste beloning voor haar werkzaamheden. 
De functie dient op vrijwillige basis te geschieden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van 
gemaakte kosten in het kader van de vervulling van de functie als bestuurder van de Stichting. 

De medewerkers van Issoria, de coördinatoren en de hospice-assistente, vallen onder de CAO 
Verpleging en Verzorging. 
 
De administratieve organisatie is in handen van de penningmeester van de Stichting. Een accountant 
is aangesteld voor het opmaken van de jaarrekening en het afgeven van de samenstellingverklaring. 
 
 
 



 
 
 



 
 

Hospice Issoria

Balans per 31-12-18 31-12-17

Materiële vaste activa
Inrichting Plantage 4 0 0
Inrichting Burggravenlaan 1.218 14.418
Inrichting De Oase 2.221 1.381
Inrichting Plantage  0 0
Kantoorinventaris 12.397 4.788

15.836 20.587

Vlottende activa
Te ontvangen posten 4.465 7.869
Vooruitbetaalde kosten (o.a. Huur) 0 0
Debiteuren 11.633 13.237
Te vorderen Burggravenlaan 1.081 1.081
Te vorderen Vrienden van Issoria 6.985 7.117

24.164 29.304

Liquide middelen
Kas 802 284
Rabo r.c. 13.150 35.323
Rabo Spaarrekening 133.277 80.756

147.229 116.363

TOTAAL ACTIVA 187.229 166.254

Kapitaal
Kapitaal 4.466 4.466
Continuïteitsreserve 136.258 161.927
Resultaat lopend jaar 21.169 -25.670

161.893 140.723

Reserve project Machteloosheid 5.686 -1.607

Kortlopende schulden
Te betalen aan Vrienden van Issoria 0 0
Te betalen aan Burggravenlaan 0 0
Loonbelasting 6.339 5.620
Pensioenpremie 1.020 7.374
Nog te betalen kosten 12.291 14.144

19.650 27.138

TOTAAL PASSIVA 187.229 166.254



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospice Issoria
begroting

jaar 31-12-18 jaar
Staat van baten en lasten 2018 2018 2017

Baten:
Vergoeding verpleging 100.000 92.856 97.294
Ministerie van VWS 219.000 219.240 154.962
Issoria Thuis 21.000 21.000 23.560
Verg. maaltijd/tel/gasten/ 5.000 4.488 4.385
Laatste zorg en opbaren 5.000 5.700 5.350
Bijdrage Activite 39.000 39.000 37.001
Subsidies 2.500 2.940 0
Giften (naar VVI) 0 0 0
Overige baten/ rente 0 339 1.302
Diverse donaties 500 40.379 317
Symposium 0 5.085
Totale opbrengsten 392.000 425.942 329.256

Verpleegkosten 47.500 43.669 46.137
Laatste wens 
Symposium 0 0 2.177

344.500 382.273 280.942

Personeelskosten 225.000 231.757 232.471
Vrijwilligerskosten 20.000 22.305 20.142
Huisvestingskosten 145.000 139.532 143.356
Overige kosten 25.000 28.782 26.924
Afschrijvingen 17.000 12.978 18.719
Onvoorzien
Totale kosten 432.000 435.354 441.612

Tekort -87.500 -53.081 -160.670
Bijdrage Vrienden van Issoria 135.000 74.250 135.000

Tekort / overschot 47.500 21.169 -25.670



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een residuwaarde. 



Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Giften en subsidies bedoeld voor investering 
worden in mindering gebracht op de aanschafprijs. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling. 
 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de aan derde in rekening gebrachte bedragen voor in het verslagjaar verleende 
diensten alsmede ontvangen subsidie en giften. 
 
Inkoopkosten 
De inkoopkosten omvat de direct aan de in het boekjaar verleende diensten toe te rekenen inkoopwaarden en 
gemaakte kosten 


