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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	18_ML: 
	51_ML: 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.

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.

	53_ML: 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.

	54_ML: 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. 


	56_ML: 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 medewerkers van Issoria, de directeur, de coördinator en de hospice-assistente, vallen onder de CAO Verpleging en Verzorging

	57_ML: Hospice
Sinds 2013 is de Hospice gevestigd aan een pand in de Burggravenlaan, Een locatie waar we zorg en verblijf leveren aan 7 gasten. In 2020 zijn er 97 gasten opgenomen, waarbij de gemiddelde opnameduur 24 dagen was. De bedbezetting was 85%. Er zijn 91 gasten overleden en 4 naar een andere zorgplek overgeplaatst. De meeste gasten kwamen van thuis (48) of uit het ziekenhuis (47). De gemiddelde leeftijd was 75 jaar.  Er zijn  63 vrouwen en  34 mannen opgenomen. De meeste gasten 
komen uit Leiden (59) en Leiderdorp (12). Ze worden aangemeld door de transferverpleegkundige van het ziekenhuis ( 42), de zorgvrager zelf of diens naaste (23) of de huisarts (21).
Issoria Thuis
In 2020 zijn er 10 aanmeldingen geweest, waarvan  4 vrouwen en 6 mannen. De aanmeldingen kwamen van de huisarts (4) of de cliënt zelf en de naaste (4). De gemiddelde leeftijd was 67 jaar.
Rouwondersteuning
De maatregelen die door de Corona-pandemie zijn genomen, hebben grote invloed gehad op de mogelijkheden van de rouwondersteuning. In 2020 hebben  cliënten een vorm van individuele rouwondersteuning gekregen. Sommige daarvan zijn inmiddels afgerond, andere lopen door in het nieuwe jaar. uit de evaluatie die na de begeleiding wordt gedaan, komt naar voren dat de cliënten heel tevreden zijn. In samenwerking met Humanitas Steun bij Verlies zijn er  ontmoetingsgroepen gehouden,  voor partnerverlies en  voor jongvolwassenen met verlies, een ontmoetingsgroep bestaat 
uit vijf of 6 deelnemers. De deelnemers komen uit Leiden en omgeving maar ook verder weg als
Er is geparticipeerd in (het voorbereiden en organiseren van) de bijeenkomsten van het 
nabestaandencafé Leiden. er zijn bijeenkomsten geweest, via zoom. 
	55_ML: 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 2019 heeft Issoria in samenwerking met  de Stichting Activite en de Hospicegroep Alphen a.d. Rijn/Nieuwkoop twee publieksbijeenkomsten rondom het sterven georganiseerd.
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	5_ML: 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 voor zover 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, rekening houdend 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. 
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	3_ML: 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 
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