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De Stichting Vrienden kon in 2020 de resultaten van de vorige jaren 

uitbouwen. Vanwege de corona-omstandigheden was het een heel 

ander jaar en waren er weinig fondsenwervende activiteiten mogelijk. 

Toch was de speculaasactie weer een succes.  

Met wat beperkingen én vindingrijkheid leverde dit 

weer naamsbekendheid en een mooi bedrag op.

Samenvatting en verwachtingen
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We ontvingen weer legaten, eenmalige en periodieke giften. 

Soms voor een specifiek doel, zoals een gift voor koelkast-

jes en koffiezetapparaten op de gastenkamer en een nieuw 

tuinzitje. Stichting Vrienden van Dôme heeft in 2020 een 

resultaat behaald van € 83.000.

De goede reviews van naasten op de website van Hospice Dôme geven 

een indicatie van de tevredenheid. Deze waardering voor de zorg geeft 

mensen het vertrouwen om donaties te blijven doen. 

Op de website is veel informatie te vinden over het hospice zelf en over 

de acties van Stichting Vrienden van Dôme. Ook is er de mogelijkheid 

om een donatie te doen via IDEAL. 

Via de Facebookpagina wordt actuele informatie verspreid. Er is een arti-

kel opgenomen in de informatiekrant Zorg en Ondersteuning van de 

gemeente Amersfoort.

In 2020 kwamen er voldoende zorggelden binnen bij Stichting Dôme 

Exploitatie door een dekkende vergoeding voor de intensieve zorg-

verlening. 

De Stichting Vrienden heeft, dankzij deze positieve gang van zaken, 

weer een bedrag kunnen toevoegen aan het eigen vermogen. Een buffer 

voor mogelijk minder goede tijden (zie het kopje financiën). 

Ook heeft de Stichting Vrienden kunnen bijdragen aan noodzakelijke en 

gewenste vernieuwingen aan ruimtes en inventaris van het hospice die 

niet uit de reguliere inkomsten uit zorg gefinancierd kunnen worden. 

Samenvatting
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Ook in 2021 staat de fondsenwerving op de agenda. We 

hebben daarvoor een beleidsplan opgesteld. Omdat de 

toekomst van de zorgvergoeding onzeker blijft en de ver-

wachting is dat er na 2023 minder vergoedingen vanuit de 

zorgverzekeringswet zullen binnenkomen, hebben we een 

langere termijnplanning gemaakt. Zo kunnen we het  

vermogen, met het oog op de toekomst, goed inzetten. 

Op dit moment is er in Nederland geen structurele regeling voor de 

financiering van hospicezorg. De Associatie Hospicezorg Nederland 

(AHzN) werkt aan een passende en dekkende bekostiging die recht doet 

aan de hoogwaardige en voor iedereen toegankelijke hospicezorg in 

Nederland.  Er is in 2019 een kostprijsberekening gemaakt voor alle 

hospicezorg. Zoals hierboven al genoemd is het waarschijnlijk dat  

de vaste bekostiging gevolgen heeft voor de exploitatie van hospice 

Dôme. We houden er rekening mee dat in de toekomst het  

hospice opnieuw een beroep op de Stichting Vrienden van  

Dôme moet doen om garant te staan voor mogelijke tekorten  

in de exploitatie. 

Daarnaast kunnen we met de vergoeding van de zorgverzekeraars 

het onderhoud van het gebouw niet bekostigen en blijft fondsen-

werving een belangrijk onderdeel van onze stichting.

Verwachtingen
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“De stichting heeft ten doel: het verwerven van fondsen ter ondersteuning van  

het werk van Stichting Dôme Exploitatie, gevestigd te Amersfoort, en voorts  

al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe  

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” (Artikel 3, Statuten)

Doelstelling Stichting  
Vrienden van Dôme
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Het bestuur vergaderde (digitaal) in 2020 vier maal. Daarnaast had het 

bestuur voor de relevante zaken nauw contact met de Raad van Toe-

zicht en de directeur-bestuurder van Stichting Dôme Exploitatie.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

L. Heijs

(Lukas)

Y. Vroegindeweij

(Yrna)

S. Beelen

(Sandra)

W. van Loenen

(Wenda)

G.J. Kreikamp

(Gert-Jan)

W. van Oostrom*

(Wendelien)

* De directeur-bestuurder 

W. van Oostrom is als  

adviseur aanwezig bij  

de vergaderingen.
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Het was in 2020 niet mogelijk om informatiebijeenkomsten en rond-

leidingen voor groepen studenten, netwerkcontacten, zorgverleners en 

andere belangstellenden te organiseren. We hopen van harte dit in 2021 

weer op te kunnen pakken.

Public Relations

In 2020 werd in juli en december de nieuwsbrief verzonden 

aan ruim 1.500 donateurs, giftgevers en netwerkcontacten. 

In het kader van duurzaamheid maakten we voor het eerst 

gebruik van een digitale vorm. Ook hebben we geïnves-

teerd in nieuwe vormgeving. We kregen hier mooie,  

positieve reacties op.
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Voor de traditionele speculaasactie hebben we opnieuw 

de Amersfoortse bakker Van der Meer bereid gevonden de 

speculaas voor ons te bakken. 

Dit jaar verkochten we de speculaas per vijf dozen. Dat vroeg wat creati-

viteit van de kopers, maar dit lukte wonderwel. Er werden groepjes 

gevormd, onderlinge afspraken gemaakt en dozen verdeeld. 

De verkoopopbrengst was € 9.350. Dit resulteerde in een netto-op-

brengt van ruim € 2.000.

Fondsenwerving
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Het afgelopen jaar heeft Stichting Vrienden van Dôme een 

groot aantal schenkingen ontvangen. Een deel was 

afkomstig van dankbare gasten en/of naasten, maar ook 

van onze vaste donateurs hebben we weer veel giften 

mogen ontvangen. In totaal is er in 2020 ruim € 21.000 

binnengekomen vanuit particuliere giftgevers en donateurs.

Ook ontvangen we jaarlijks een schenking van een stichting uit Amers-

foort een prachtig bedrag van € 10.000. 

Tevens hebben we legaten gekregen van mensen die hun nalatenschap 

testamentair hebben vastgelegd. In 2020 hebben we een totaalbedrag 

van € 12.000 aan legaten mogen ontvangen. 

De kerken in Amersfoort dragen Hospice Dôme een warm hart toe. Zij 

maken elk jaar trouw giften over of collecteren voor het Hospice. Dit jaar 

ontvingen we ook weer een bedrag van bijna € 11.000.

Inkomsten
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Stichting Vrienden van Dôme heeft in 2020 een resultaat behaald van bijna  

€ 84.000. Stichting Dôme Exploitatie heeft 2020 zonder tekort afgesloten 

waardoor er dit jaar geen financieel beroep op Stichting Vrienden nodig was.

Daarnaast wil het bestuur van Stichting Vrienden van Dôme, met een 

financiële buffer, de continuïteit van het hospice ook op langere termijn 

waarborgen. Zowel voor het instandhouden van het gebouw, als de 

voortgang van de bedrijfsvoering bij minder gunstige (financiële) tijden. 

Het uitgangspunt is gedurende vier jaar financiële tekorten te kunnen 

overbruggen. Het vermogen wordt beheerd op bankspaarrekeningen. 

Het geld wordt niet risicovol belegd. Voor gedetailleerde informatie kunt 

u op de website (hospicedome.nl) de jaarrekening over het jaar 2020 van 

Stichting Vrienden van Dôme raadplegen.

 

Y.R. Vroegindeweij, secretaris Stichting Vrienden van Dôme

L.H. Heijs, voorzitter Stichting Vrienden van Dôme 

Amersfoort, oktober 2021

Het totale resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen 

vermogen van Stichting Vrienden van Dôme stond per 31 december 

2020 op een bedrag van € 1.667.000. Zoals te lezen is onder het kopje 

‘verwachtingen’ gaan we dit in de toekomst opdelen in vijf onderdelen 

die passen bij de doelstelling van de stichting Vrienden. 

De stichting heeft de verplichting om in tot en met 2021 de schulden af 

te lossen die zijn ontstaan bij de aankoop van het pand in 2011. Verder 

worden er toenemend eisen aan het pand gesteld die om aanpassingen 

vragen. Dit houdt in dat de schulden, aangegaan bij de aankoop van het 

pand aan de Appelweg, in 2021 volledig zullen zijn afgelost. 

Er worden toenemende eisen gesteld aan het pand. Deze eisen vragen 

steeds weer om aanpassingen. De Stichting Vrienden van Dôme voelt 

zich verantwoordelijk om de Stichting Dôme Beheer bij te staan, indien 

nodig, om de functie van het pand up-to-date te houden.

Financiën
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