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:inf o@ joodshospiceimmanuel.nl
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lcezondheid - Patiënten en families

elzijn - Verzorging en opvang

Secundaire sector (indien van toepassing) -

lnwelke landen is

uw lnstelling a.tieÍ? (*)

Aantal medewerkers (*)

AanÉl vriiwilligers (*)

;Nederland
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:......r......r...."......i Betoolde peloneelsteden in geniddetd oontol fte gedutende het boehidot'

:......,..........,.......: vrywiltigets die zià rcgetnotig (neeÍ don 3 heet pet ioot) hzetten vooí lw instelling'

Statutair bestuur van de instElling

;Erik Meijer ..................... . . . ...... .............. ....:

:Mau rits Jan Vink

iBram Haas

Vooaitter

5ecretarl5

Penningmeester

Aigemeen bestuuÉlid

Algemeen bestuurslid

oveÍige infolmatie

bestuur(")

:Carolette Salomon

4nneroos Goudsmit

Doelgroepen (*)
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r Algemeen publiek

: i Alleenstaande oudeÍs

, , nnatfaUeten

: i Chronisch zieken

: r Dak- en thuislozen

I i GedetineeÍdef

! : Gelovigen
I i Gemeenschappen

! i Jongeren

i : Kinderen

: : Lhbtqi*

r ' Mensen meteen bePerking

! ! l'4ilieu

,"": t,íinaerheden

i""': t"1inirn"

: : Natuurgebieden
i I oceanenenzeeën
i : oudeÍen

iÏi patienten

: ! Slachtoffers\ràn Beweld

r : slachtoffersvan natuuí4ft'lPen

:' 
"': stachtoffersuan oorlog

: : Slachtofíers va n seksueel misbru ik

I ..: Studenten

: : Verslaafden

! ; Vluchtelingen

; 'i 
vrouwen en meisjes

, iWerktozen

; iwildlife
i i overig
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Atgemeen (rervojqlil
Doelstelling

stàtutake doelstelling

van deiníellin&
wbtwilde ínstèlling

bereiken?

Hooídliinen beleideplan

Geeí hiet ontwoord op onde5toondewogen ofwl no de laotstewoog oveí hetbeleidspton de ul in noot hetbeleidsplon.

ln ditbeleidsplon nod.minimool ontwloo.d gegetenwoden op dein ditíomuli€/ g5teldetroget ovet het beleidsplon.

welke werlaàamheden

verricht de iníelling?
Wbnneerworden

welke werkaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bÍ aan het

aealiseren van de

doelstelling?

:De stichting heeft ten doel het verwerven van gelden ter financiele ondersteunÍng van

,§f-q,:!n:s
'Jööds tmmanuell

:De Stichting Vrienden Joods Hospice lmmanuel verwerft gelden ten behoeve van de :

,ondersteuning van Joods Hospice Immanuel. De stichting doet dit middels het werven ,

:van donateurs en geldwervende aKiviteiten. Eèn van de jaarliikse terugkerende i
. acliviteiten is de verkoop van de unieke Hebreeuwse Chocoladèletter Chai. 

i

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?
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opwelke manier
en àanwelke doelen

worden de veÍkegen
inkomsten beíèed
Als [w inste]ling v.fiogen
oonhoudt vtl don in

woor en og welhe moniet

ditwmogen wodt
oongehouden (bivoot-

beeld spooíeheninl,

beleggingen dc).

Urlvan hetbeleidsplan

vul de linkin woot het

beleidsplofi te vinóen i\

iAlle inkomsten ziin uitsluitend beóeld voor Joods Hospice

w-_ör-q! ujt-ej§! ?§rw!Il§!g.q4!]gelö-u-dën migdël§- bë1-è,ssinsgtl
lmmanuel. Het veÍmogen i

ëÍï

Open

B€loningJb€leld

Belon ingsbeleid voor
hetstètuËire bestuur,

voor de leden vàn het

beleid5bepalend orgaàn

en vooa het peEoneel

(bijvoorbeeld CAO

ofsalaÍisregeling).

A«Mteitenverslag
Noem de o.tiuiteihn
di. ijn uitgened.

of ttul bij de uolgende

víoog de url in noot het

odiviteitenvíslog, oí de

ul nooÍ het jooÍekening

ols dootin de odiviteiten

von het beteffehde

boeqjooÍ duideliiàijn
beschreven.

Url vàn hetactiviteiten-

BestuurdeÍs ontvangen geen beloning vooÍ hun werkzaamheden

; mede door de coronacrisis zijn alle actviteiten afgelast en waren de inkomsten
hooÍdzakelijk aÍkomstig vàn donaties. ln de@mbeÍ was er wel de Hebreeuwse
ChomladeletteíaKie.

veÍslag. Vulde link inwoorhet :

od:ivitriur/v er4 o g E .|/,nden is - |

Open

1 Algerneen (verr'oir)
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2 Balans

3 _ a 1 2i - t2 0 2 0i

31-12-2020

1Ealansdàtum

Activa

Totaàl

Toelichting

GeeÍhiet een

toelkhting bij de

bolons oívul de u

noot de jooÍehening

in ols hier een

toeliótng in is

op9znonen.

€

i€ 1.437

i€ 1.435.

:t z.aZe.SOzl

+

i"Í.. . .. ...

€ 0

€

lmmateriële vàste activa

Í\4ateriële vaste àctiva

Financiële vaste èctivà

31-12-2019 o Passiva

ïotaàl

31-12-2019 ()

Continuiteitsreserye

Bestemmingsreserye :€ 792.500i

Herwaarderings-

+ Íeserye

overige reserves € 2.387.8321

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

tanglopende Íhulden

Konlopendeschulden

iÍ
:€

€

VoorEden

Vorderingen t
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen :€ 353.981

+

+

i€

i€ 0l

+

:€ 3.180.332
:l:+

+

€ 0:

€ 20.391i

i€ 3.255.48

if
€

€F:; 381.976i

i€ 3.255,4e3i

L-
i€

+ +

€oi

:Voorziening€n: Op basis van het onderhoudsplan wordt jaarlijks godoteerd aan de voorziening. Dèze dotatis wordt v€rantwoord in de staat van baten en
,lasten. De in een verslagiaar gemaakte kosten voor groot ondorhoud woÍden onttrokken aan de voorziening gÍoot onderhoud.
iMeerjarige Íinanciele vorderingen: Met ingtsng van 14 juni 2013 is een overeenkomsl aangegaan met St. Joods Hospico lmmanuél voor de verhuur van
, het pand Amstelveenseweg 665 té Amstordam, voor de duur van 10 jaaÍ. Tiidens deze periode kan deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging
iworden beeindigd. De totale huuropbengst voor 2020 bedraag € 96.000

:

j

31-12-2020

€ 27 .995

L-

0

€ €

€

€

€

€ €
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Baten

Bèten a 15 tegen prestatie voor levering van Producten
en/of dieníen (omzet)

subsidies van overheden

Subsidies van andere iníellingen zonderwinstst.even

overige 5ubsidies

Baten van subridles

Giften en donatiesvan pàrticulieren

NalàtenÍhappen

Bijdragen van loteriiinstellingen

OveÍige giften

Giften

Finanaiëlebàten

Overige balen

Som v.an de baten

Lasten
lnkoopwaarde vàn geleverde prcducten (kostprijs)

Verstreke subsidies t' giften

Aankopen en veÍwervingen

communi(atiekosten

Personeelskosten

Huisvertingskosten

Atsórijvingen

Financiële laíen

Overige lasten

Som van d€ laiten

2020 2019 (-)

96

t: €

€

€ aa :

:::::::=::::::::::=:::1::::::r:r:r ++

€ €

:€ i

17 4.A1At : €

:e i €

i€ |
i.-'-.-.-.'_--_-._..'-...,-----.,___-_.----.: + +

€

174.818: :€

57.935:

:€ 40.500i

:€

it
+ +

369.253 !e o

€

123.2OO

€

:t I

!t i it :

23.715i i€

35.069: €

€

€ 49.416j €

231 .400i f. ....... . .... 
-0-i

i€Saldovàn baten en làiten

i€

137.853 0i

+

Stààtvan bàtenen lastenlr

Bàten sponsorbl jdràgen

€

€

€

€

€

€

€

0 0

€

0

€

€

€

€
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Stàatvan baten en lastén (venolgl

To€li(hdng
Geq hiet een toelif,ting

bij de stootvon boten en

loíen oíyul de wl noor

de jooÍehening in ob hieí

wn toeli.hting in ]s

opgenomen.

:De Stióting Joods Hospice lmmanuel huurt het pand Amstelveenseweg 665 te
Amsterdam. Dè huur voor 2020 was €96-000
De Stichting verstrekte € 123.200 aan Stichting Joods Hospice lmmanuel ter
ondersteuning.
Naast donaties van stichtingen, fondsen en partiorlieren was er de aktie Hebreeuwse
chocoladeletter verkoop in de maanden november en december.

U rl van de iàa rrekening

vul de linh in noor de

jooÍekening ols u deze

ooh hebt gepubliceed.

Open

3


