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Stichting Vrienden van Issoria te Leiden 

ANBI instelling Stichting Vrienden van Issoria te Leiden 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: het werven, beheren en aanwenden van gelden ten behoeve van 
het te Leiden gevestigde hospice Issoria. 

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door het middels fondsenwerving verzamelen van 
financiële en overige middelen. De stichting beoogt niet het maken van winst en dient het 
algemeen belang. 

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:  
a. subsidies, giften en donaties; 
b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 
c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
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Verantwoording  
Bestuurssamenstelling  

De heer R.J. Stoop, voorzitter  

De heer R.M.M. Hogenboom AA, penningmeester  

De heer J. Blum secretaris  

De heer H.W.M. Verburg, lid 

De heer T. Hemmes , lid 

De heer W.A.M. De Leeuw , lid (uitgetreden in 2019) 

 

Beleid 
Voorbeelden van acties van de stichting zijn:  

-het benaderen van serviceclubs; 
-de jaarlijkse organisatie van een kennisquiz voor bedrijven en organisaties (‘Slag om 
Leiden’); 
-het werven van deelnemers aan diverse sportevenementen die zichzelf ten behoeve van 
Issoria laten sponsoren (Sporten voor Hospice Issoria); 
-het actief benaderen van mogelijke sponsoren in de breedst mogelijks zin, zoals bedrijven, 
particulieren, fondsen en instellingen.  

De aldus verkregen middelen worden ingezet om de tekorten bij de exploitatie van Hospice 
Issoria te Leiden te dekken en in overige zin het Hospice Issoria in de breedst mogelijke zin te 
ondersteunen. De stichting Vrienden van Issoria streeft naar een vermogen dat voldoende is 
om de financiële continuïteit van hospice Issoria op langere termijn te garanderen.  

Het aanwezige vermogen wordt met het laagst mogelijke risicoprofiel beheerd. Het vermogen 
van de stichting komt – ook bij liquidatie - geheel ten goede aan Hospice Issoria. 

 
De bestuursleden worden benoemd door het bestuur, waarbij het bestuur van de Stichting 
Hospice Issoria een verplichte en bindende voordracht kan doen. De penningmeester èn de 
voorzitter van de stichting Hospice Issoria maken deel uit van het bestuur van de Stichting 
Vrienden van Issoria. Dit voor controle en beheerdoeleinden, alsmede ter borging van 
(kwaliteits-)afspraken. 

Het uitkeringsbeleid van de Stichting is grotendeels gegrondvest op directe verzoeken vanuit 
Stichting Hospice Issoria, waar overigens zelfstandig door het bestuur van Stichting Vrienden 
van Issoria op besloten wordt. 

 

 

 

 

 

 



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 de 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 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.  

 

Bijlagen 
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Vrienden van Issoria

Balans per 

Financiële vaste activa
Lening Burgravenlaan

Vlottende activa
Te ontvangen posten
Te vorderen Burggravenlaan
Te vorderen Hospice Issoria

Liquide middelen
ABN AMRO r.c.
ABN AMRO Zakendeposito
ABN AMRO Vermogensrekening
Rabo r.c.
Rabo Spaarrekening

Kapitaal
Kapitaal
Fonds voor vrijwilligers
Fonds voor Bewoning
Fonds voor Verpleging
Fonds voor Huisvesting
Fonds continuiteit jaar + 1
Laatste wensenfonds
TK Fonds 2016-2020
Resultaat lopend jaar

Kortlopende schulden
Te betalen aan Hospice Issoria
Nog te betalen kosten



 

Vrienden van Issoria

begroting
Staat van baten en lasten 2018 2018 2017

Baten:
Opbrengst kaarten / Stadswandeling 0 357 12
Onkostenvergoedingen vrijwilligers 13.000 15.000 15.000
Wijnactie 7.500 0 0
Vaste donateurs  / periodieke schenkingen 7.000 6.415 7.031
Periodieke machtigingen (SEPA) 15.000 14.032 13.342
1001 club 3.000 5.161 3.489
Sporten voor Issoria 7.000 8.362 8.002
Diverse donaties 30.000 42.720 31.123
Business Vrienden 0 0 2.500
Slag om Leiden 40.000 45.354 44.641
Legaten en erfenissen gasten 0 17.500 0
Legaten en erfenissen niet-gasten 0 3.625 3.300
Serviceclubs en bedrijfsdonaties 10.000 5.000 2.500

Projecten
TK Challenge – jaarbijdrage 33.000 33.060 33.060

Totale opbrengsten projecten 165.500 196.586 164.000

Kosten projecten
Sporten voor Issoria 2.500 0 0
Slag om Leiden 10.000 12.527 9.919

12.500 12.527 9.919

Saldo opbrengst projecten 153.000 184.059 154.081

Overige kosten
Portokosten 2.500 2.316 2.698
Administratiekosten 1.000 805 998
Bankkosten 500 438 0
Kosten organisatie 8.500 7.284 8.025

12.500 10.843 11.721

Bedrijfsresultaat 140.500 173.216 142.360

Rente inkomsten 1.000 329 816
Rente lening Burggravenlaan 7.500 7.500 7.500

8.500 7.829 8.316

Resultaat voor bijdrage Hospice Issoria 149.000 181.045 150.676
Ondersteuning Hospice Issoria 135.000 74.250 135.000

Blijft beschikbaar voor Vrienden 14.000 106.795 15.676
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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  


