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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

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

Overige informatie 

bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

RSIN (**)

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

W.J. van Oostrom-Ormel

2 5

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 behandeling meer mogelijk is en die niet huis 
verzorgd kunnen worden.

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

Stichting Dôme Exploitatie

www.hospicedome.nl

Appelweg 49  3818 NN Amersfoort

info@hospicedome.nl
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1 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?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?

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).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

zie meerjaren beleidsplan 2020-2023

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 
1. Bijdragen: ZvW (wijkverpleging) - in onderaannemerschap bij Beweging 3.0 
                      Eigen bijdragen gasten 
2. Subsidies: Subsidie vrijwilliger palliaiteve zorg 
                      Subsidie hulp bij huishouden

De verkregen inkomsten worden besteed aan 24/7 zorg voor onze gasten en hun 
naasten. Daarnaast worden de inkomsten besteed aan uitgaven voor de 
instandhouding van het hospice. 
 
Het vermogen is ondergebracht op de bedrijfsspaarrekening van Stichting Dôme 
Exploitatie en bij Stichting Vrienden van Dôme.

Openhttps://www.hospicedome.nl/hospice-dome/publicaties/ 
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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 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.

Open

Medewerkers: CAO VVT 
Directeur-bestuurder: WNT, klasse 1 
Leden van de Raad van Toezicht: onbezoldigd

zie jaarverslag 2021

https://www.hospicedome.nl/hospice-dome/publicaties/
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

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

17.947

181.210

687.853

17.947

869.063

887.010

41.870

133.792

506.580

41.870

640.372

682.242

3 1 1 2 2 0 2 1

805.847 610.405

81.163 71.837

887.010 682.242

31-12-2021 31-12-202131-12-2020 (*) 31-12-2021

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van €195.442. Besloten is om het positieve resultaat op te nemen in de continuiteitsreserve. 
Hiermee anticiperen we enerzijds op de onzekerheid over het effect wat de invoering van een kostprijs voor hospicezorg zal hebben op het resultaat, 
anderzijds op de benodigde ruimte om de organisatie hierop in te richten. Daarnaast houden we voor 2022 rekening met een derving van inkomsten 
vanwege de verbouwing die gaat plaats vinden.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €

+ +

1.307.430

194.572

78.180

1.580.182

0

963.447

23.923

169.876

227.494

1.190.186

175.106

74.096

1.439.388

0

988.722

26.691

186.807

117.407

1.384.740

195.442

1.319.627

119.761

2021 2020 (*)

1.580.182 1.439.388
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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.

Ten opzichte van 2020 zijn de opbrengsten met 9,78% en de bedrijfslasten met 4.93% 
gestegen. Het positieve resultaat is met name gebaseerd op het hogere aantal 
gedeclareerde uren (2021: 20.599 uur / 2020: 18.792 uur) wat hiermee weer vrijwel 
conform het nivaeu van voor de coronacrisis is gekomen. 
 
Stichting Hospice Dôme Exploitatie is geen WTZi erkende instelling waardoor 
toepassing van de Governance Code Zorg formeel geen vereiste is, De Raad van 
Toezicht wil deze code echter wel voor haar organistie laten gelden.  
Bij de klasseindeling valen topfunctionarissn van Stichting Hospice Dôme in klasse 1. 
Bij een klasse indeling 1 bedraagt de WNT-norm voor bestuurder(s) maximaal 
€116.000 p[ jaarbasis. Voor de Raad van Toezicht geldt een maximum van €17.400 
(voorzitter RvT) en €11.600 (leden RvT). 
Op basis van bovengenoemde klasse-indeling is vastgesteld dat de bezoldiging vn de 
directeur/bestuurder van Hospice Dôme conform de WNT plaats vindt. De 
werkzaamheden van alle Raad van Toezichthouders (inclusief de vooritter) is 
onbezoldigd.

https://www.hospicedome.nl/hospice-dome/publicaties/ Open
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