Taal: Nederlands
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publicatieplicht
Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Dôme Exploitatie

Nummer Kamer van
Koophandel

3 2 0 8 3 8 1 6

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

Appelweg 49 3818 NN Amersfoort

Telefoonnummer

0 3 3 4 6 0 1 9 6 0

E-mailadres

info@hospicedome.nl

Website (*)

www.hospicedome.nl

RSIN (**)

8 1 2 5 8 5 1 3 6
2 4

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

W.J. van Oostrom-Ormel

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

De Stichting heeft een Bestuur, bestaande uit één lid (W.J. van Oostrom-Ormel), onder
toezicht van de raad van Toezicht (vijf leden)

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

De Stichting Dôme Exploitatie heeft ten doel: het in stand houden van een
huis/voorziening waarin hulp, verzorging en begeleiding geboden wordt aan terminale
patienten waarvoor geen medische behandleing meer mogelijk is en die niet thuis
verzorgd kunnen worden.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

zie meerjaren beleidsplan 2020-2023

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
1. Bijdragen: ZvW (wijkverpleging) - in onderaanemerschap bij Beweging 3.0
Eigen bijdragen gasten
2. Subsidies: subsidie vrijwilliger palliatieve zorg

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan de 24/7 zorg voor onze gasten en hun
naasten. Daarnaast worden de inkomsten besteed aan uitgaven voor de
instandhouding van het hospice.

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

https://www.hospicedome.nl/wp-content/uploads/2020/04/2019
1214-Meerjarenbeleidsplan-2020-2023.pdf

Het vermogen is ondergebracht op de bedrijfsspaarrekening van Stichting Exploitatie
en bij Stichting Vrienden van Dôme.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Medewerkers: CAO VVT
Directeur - bestuurder: WNT, klasse A
Leden van de Raad van Toezicht: onbezoldigd

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.

zie jaarverslag 2020

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

https://www.hospicedome.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaar
verslag-2020-Hospice-Dome-excl.-jaarrekeningen.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

41.870

68.561

€

+

€

41.870

+
68.561

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

71.837

Totaal

€

682.242

610.405

490.644

€

104.312

€

594.956

€
€

133.792

420.938

€
506.580

€

+
€

640.372

€

682.242

105.457

+
€

526.395

€

594.956

+
Totaal

31-12-2020

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

1.255.341

€

1.339.214

Subsidies

€

175.106

€

188.997

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

+

€
€

1.430.447

+
1.528.211

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

8.941

Som der overige opbrengsten

€

8.941

+

€

9.436

€

9.436

+

+

€

1.439.388

€

1.537.647

Personeelskosten

€

988.722

€

892.547

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

26.691

€

28.134

Huisvestingslasten

€

186.807

€

235.695

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

117.407

Som der bedrijfslasten

€

1.319.627

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

+
119.761

€

189.188

€

1.345.564

€
€

+

+
192.083
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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.

zie jaarrekening 2020

Open

