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ANBlAlgemeen

Algemene gegevens in5telling

Stichting Joods Hospice lmmanuelNaam

NummerKamervan

Koophandel 34186680

Contactgegevens. Vul minimool 1 yon develden Adres,Íelefoonn\mmet of E-moilodtesin.

jAmstelveenseweg 665

0204420 67 6

iinfo@ joodshospiceimmanuel.nl

Ad res

Íelefoonnummer

E rnailadres

Website(*)

RsrN (**)

Actief in sector (*)

iwww. joodshospiceimmanuel.nl

8160539 96
icezondheid - Patiënten en families tr
:- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

iNederland
lnwelke landen is

uw instelling actief? (*)

Aantal medeweÍkers f)

AantalvrïwilliBeÍs e)

i......-.1...:...-1..i Betoolde personeelsleden in gemiddeld oontot fte gedwende hd boe{oot.

......-.....r-1.=-?..i Vijw@el diezich rcgelmottg (meer don 3heeÍ W joor) inzetÍen voor uw inselling

Statutair bestuurvan de iníelling

lErik Meijer

iMaurits Jan Vink

iErik Meijer a.i.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie

bestuur(*)

hnneroos Goudsmit

iCarolette Salomon

Doelgroepen (*)
(meerderc opties, no gelijh)

r .. ! Algemeen publiek

: : Alleenstaande oude6
: :Kinderen

:. . : Lhbtqi+

! i Mensen meteen beperking

: : lvllTleu

: :Minderheden

, it'tinirna
:. . : Natuurgebieden

t.iOceanenenzeeën
i .r ouderen

rXi Patienten

.....: Slachtoffers van geweld

.....: Slachtoffers yan natuurampen

,....; Slachtoffers van oodog

: Slachtoffe6 van s€kueel misbruik

._: Studenten

i Verslaafden

: 
.1 

vluchtelingen

a. .: Vrouwen en meisjes

:...: Werklozen

i . : wildrife
; : Overig

Analfabeten

Chronisch zieken

Dak- en thuislozen

Dieren

i' 
"i 

Gedetineerden

i.....i Gelovigen

i_...i Gemeenschappen

i....,i Jongeren

I
E

O Optioneel veld, nietverplitht (*) Buiten Nededond getpstjgdeinstellingen moeten hef RslN-numínetverplidtinvullen
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Algemeen (veruolq)

Doelstelling
stàtutaire doelstelling

van de instelling

\rfèt wil de instelling

bereiken?

Welke we.lcaamheden

verrichtde instelling?

\ry'annee, woÍden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bijaan het

realiseren \ran de

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

:De stichting heeÍt ten doel de expoitatie van een oÍ meerdere Joodse hospices en het ,

,verrichten van al wat hiermee verband houdt oÍ daartoe bevoÍderlijk kan zijn. De i

,

.

i

Hoofdliinen beleidsplar
Geefhier oit$ootd op ohder§oonde wagen oívul no de lootsu vtoog or@t hd.belqdsphn de wl in noot hetbdeidsplon.

ln ditbeleidsplon no*fiinimoolortwoord gegqren worden op dein tíomuliergr5f,eldewog?í.ovethztbeleidsplon

:De stichting lracht haar doel te bereiken door terminaal zieke patienten in hun laatste
,levensÍase te verzorgen. De zorg is gebaseeÍd op de Joodse visie dat elk
imensenleven uniek is en waardevol; hieruit vloeit een voortdurende zorg voort voor hel
leven, hetgeen een menswaardig sterven inhoudt. Het hospice wordt gekenmerkt &or

:een bevlogen team van vrijwilligers, ondersteun door professionals (artsen,
verpleegkundigen en andere medewerkers) dat zorgt voor een huiselijke sfeer waar
ook de familie de steun krijgt die ze nodig heeft. ln het hospice is iedereen welkom die
de zorg nodig heeÍt, ongeacht welke gezindte.

i De stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van VWS dat gebaseerd is op het aantal
,opgenomen bewoners. Daarnaast wordt een eigen dagbijdrage van de bewoners
;gevraagd, als dit mogelijk is. De stichting Vrienden Joods Hospice dekt de tekorten
van de stjchting.
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Algemeen (vervolg)

Opwelke manier

en aan welke do€len

worden de verkregen

inkomíen besteed?

Als uw instelling v$nogm
oonhoudt vul don in

woot en op welhe moniu

ditvermogm wordt

oangehoudu (bijwoï
beeld spoofteheninq,

beleggingen e,,0.

Beloningsb€leid

Beloningsbeleid voor
het$atutaire bestuur,

voorde leden van het

beleidsbepalend oÍgaan

en voor het personeel

(biivoorbeeld CAO

of sa larisregeling).

Activiteitenverslag
Noen de ofriviteiten

öe zin uitgafidd.
Of vul bij devolgende

vroog de wl in nos. het

o divitPitenverslog, oí de

uÍlnoot heIifÉ,fi*ening

ols doain de odiviteitqt

wn hetbejdlffende

boebjoor duideliihnjn

besci'reven.

:AIle inkomsten zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van de exploitatie van het hospice. i

iDe bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wat betreft
hel [S§plpg dè- p8-o,,.y,il.ge-.Zi9!íeI[!]U9n.D.ë-yÍÍlwill§e§pnlYerc en'

:geen vergoeding voor hun diensten behoudens een paar attenties gedurende het jaar

Het aantal bewoners in 2020 bedroeg 92. Omdat er ivm de coronacrisis helaas een
.-op]lem:é-s!-o-p.w.q§..scqqt9íqe_.9c[.k:QÏq.pëí-o-dq I-ongen !!p_.!:t!-ël mep$._e.]v..qneÍ§_... . ........
:opnemen. Het jaar 2020 was een heftig jaar voor iedereen die in het hospice woonde, :
ivooÍ Íamilie en-vrienden ivm-het beperkte bezoekersbeleid en-ook voor hen die'ifi het-- :

ihö§Éicë wéiké-iï:-Dé ef§tàiid;hëIiiiàUëii-vàii bë§öhëiiïíiiOSiïïddëlëiï ëö hët bëpëikïd--:
lb6zoekorsbeleid.staat.in..s6hril.oontÍast.tot.waar.het.hospioo.voor..6taati.nabiiheid,.en.........:
:zovilirl mogëllJï{ mën§éïl gëlégënneld gëvën bÍJ lun gëliëfdën'të ltunnën'zfn'ln"hét - - -':

:hospjce-..Het..hospice.rÀil.een.hujselijke.sÍeer.bieden,..irvaar..onze.\&oonkamer.een....... ...........i

:centrale rol speeltr Met dank aan atle creativiteit van.onze rnedewerksrs-die deze"- -- i

Urlvanhetactiviteiten- i
velslaB Vuí de link in woor het i

1

Urlvan het beleidsplan

vul de linhin woor het

b dei dsplo n te vinden is.

Open

Open
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2 Balans

Balansdatum

Activa

Voorraden

Vorderingen &
overlopendeadiva

Liquide middelen

Totaal

31-12-2020 31-12-2019 f) Passiva

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Ko.tlopende schulden

Totaal

31-12-2020 31-12-2019 (.)

r1
? 0 2 0;

€ €

+

L-> :e o:
i,.,..,,,,,.....,,,,,,.,..,,,,,,,,,....:

lmmateriële vaste activa

Materiëlevaste a.tiva

f inanciële varte actÍva

i§ 18,
i€

ir 
^i

+

0

Continu'lteitsreserue

Bestemmingsreserve 1€

Herwaarderings-

reserve

78.5251

+

+

€ 11:3oJi

t€

:€

L t€ 32.807

:€ 18

€

.€ !,Ub tr)/:
l -.".--,- --.--, -':+ €

21.212

900.000

48.701

< 1.OO2.720

L

€ 1.002

L-

++

€

ïoelichting
c@fhiet een

todich ngbijde

balo,l6 of wl de u

noor de joonehening

in ols hiet een

toe,idrting in i5

opgenomen.

Langlopende schulden betreft een reeds ontvangen subsidie uit de Joodse erfpachtgelden vd Gemeente Amsterdam len behoeve van de
inrichting van een tweede op te Íichten Joods Hospice voor patienten die tèrminaal ziek zijn en dèmenterend.

3,1

€ 18.503

Effecten

€ 924.195 €

0

+

€ 0

€ €

€
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il
Baten

Eaten als tegenprestatie voor levering vàn produ«en

en/ofdiensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidiesvan andere instellingen zonder winststÍeven

Overige subsidies

Bat€n van subEidies

Baten sponsorbiidràgen

Giften en donatiesvan particulieren

Nalatenschappen

BiidÍagen van loteÍijinstellingen

Overigegiften

Giften

Financiëlebaten

overige baten

som van de baten

[àsten
lnkoopwaarde van geleverde producten (kostprís)

VerstÍeke subsid ies f, giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

HuisveÍingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

overige lasten

Somvan de lasten

2020 2019 C)

€

9.352! i €

€

!€ !

€ €

€
...............'': +

123.200 €

+

516.327i

€

€ €

16.258: ,€

0

Staatvan baten en lasten

€ 286.45e

€
+ +

+

+

€ 295,808

97.319

€

297 .567

161 .799

€ /). I

€ 550.799

€ -34.472

€

€

€

€

€

€

€

€ 0 € 0

€

€ 0

€ €

€

€

€

€

€

€ 0

0Saldovan baten en lasten

+ +
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Staatvan baten eÍl lasten (lervolg)

Toelictting
Geef hieÍ een toeli.hting

bii de §ootvon boten en

losten ofvul de utl noor

de joorehening in ols hieÍ

eelt toelidting inis
opgqomen.

:De subsidie van de overheid is een iaarlijkse subsidie van VWS waarbij over een i
.S_éjIiqd,qqq._van.h_ëI..qBEë!..Spnilr.,gï_'.\tA|-.9-Ígqe$.§-ëp,qalq.-b-e.-d.]ES_ri_v_g.t_qj}-o.s..s.ek-ë_{r-q.......:
iper opgenomen bewoner. ---:

:Finanoiele.baton:..het.!otaal.van..do.betaa{de.eigen.bijdrage..bowonors....... ......................................i

:Oyerige.baten:...de.biidrage..in.het.exploitatietekoÍt.van. de.Stichting.Vrienden.J.oods............:
:l{ospice lmnranuel.r

i.he+.+otaalean.de.kosten- n.bowoner§.en.------.-.
kantoorkosten

Urlvan dejaarrekening
vul de linh in noor de

joorrehening ols u dae
ooh hebt gepubliceerd.
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