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Algemeen 
Naam: 

Stichting Vrienden van Stadshospice Utrecht 

 

RSIN: 

863942805 

 

Adres: 

Kanaalstraat 200 A, 3531 CR Utrecht 

 

Email: 

vriendenvanshu@gmail.com 

 

Website: 

www.stadshospiceutrecht.nl/vriendenvan 

 

Kamer van Koophandel: 

86361449 

 

Bankrekeningnummer: 

Rabobank (volgt) 

 

Bestuur: 

Voorzitter: de heer M.A. van Loon 

Secretaris: mevrouw H. Dorleijn 

Penningmeester: mevrouw M.J.J. Stamsnijder-Baake 

Lid: de heer A. Noordermeer 

Lid: mevrouw M.J. van Vliet (op voordracht van Stadshospice Utrecht)
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Doel en werkzaamheden 
De stichting heeft ten doel: 

● Het verwerven van fondsen ter ondersteuning van het werk van de te Utrecht gevestigde 
stichtingen Stichting Hospice Utrecht en Stichting Thuis Sterven Utrecht, gezamenlijk bekend 
als en handelend onder de naam Stadshospice Utrecht, ter bevordering van de (financiële) 
bestaanszekerheid van beide genoemde stichtingen; 

● Het -al dan niet tegen vergoeding- ter beschikking stellen van roerende en onroerende 
goederen aan of het leveren van diensten ten behoeve van Stadshospice Utrecht; 

● Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

● Het verwerven van middelen die bijdragen aan het verhogen van comfort en welzijn van de 
gasten van Stadshospice Utrecht.  

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

● Het werven van donateurs die een periodieke of eenmalige financiële bijdrage leveren 
aan de stichting; 

● Het organiseren van activiteiten waarmee financiële bijdragen voor de stichting worden 
gegenereerd; 

● Het verkrijgen van fondsen ten behoeve van gerichte projecten. 

 

Visie  (waar staan we voor) 
Een laatste levensfase zo vertrouwd en veilig mogelijk laten verlopen is de visie van Stadshospice 

Utrecht en daarmee ook onze visie. Deze laatste levensfase kan thuis, in het hospice of in een 

verpleeghuis zijn. Stadshospice Utrecht kan naast ondersteuning bij lichamelijke verzorging of 

praktische hulp ook ondersteunen bij emotionele, sociale en zinsgevings / spirituele vragen. Goed 

opgeleide vrijwilligers staan dagelijks klaar om mensen in de laatste fase van hun leven te 

begeleiden.  

 

Missie (wat willen we bereiken) 
Stichting Vrienden van het Stadshospice Utrecht draagt bij aan het constant en op een professionele 

manier blijven ondersteunen van mensen in de laatste levensfase door gelden op te halen ten 

behoeve van  het vergroten van het comfort en welzijn van de gasten van Stadshospice Utrecht en   

financiёle stabiliteit en continuїteit van Stadshospice Utrecht. De donateurs van deze gelden zijn de 

Vrienden van Stadshospice Utrecht.  

 

Voor de bekostiging van haar activiteiten is Stadshospice Utrecht afhankelijk van met name 

subsidies, gasten-bijdragen en giften. Het veiligstellen van voldoende inkomsten kost mede door 

toenemende financiële onzekerheid steeds meer inspanning. Dit staat op gespannen voet met de 

noodzaak om zich te blijven concentreren op het aanbod en de kwaliteit van de geleverde zorg. Door 

fondsen te werven ten behoeve van Stadshospice Utrecht wil Stichting Vrienden van Stadshospice 

Utrecht dit spanningsveld op de kwaliteit van de zorg verlichten en ook gasten blijven verwelkomen 

die de eigen bijdragen niet kunnen opbrengen. 

 

Doelstelling (hoe willen we dat bereiken) 
Door het verbinden van vrienden aan het Stadshospice Utrecht richten we een geldstroom in waar 

het Stadshospice de kwaliteit van de dienstverlening mee kan vergroten.  

Hiervoor richten we ons op vier typen Vrienden: 



 

4 
 

1. structurele donaties van particulieren; 
2. incidentele donaties van particulieren; 
3. structurele donaties van verenigingen, bedrijven, organisaties, fondsen; 
4. incidentele donaties van verenigingen, bedrijven, organisaties, fondsen. 

Het laten zien van de maatschappelijke meerwaarde van het Stadshospice Utrecht waardoor de 

naamsbekendheid toeneemt, is een subdoelstelling die onlosmakelijk verbonden is met het werven 

van Vrienden.  

 

Doelbestemming en ambities 
De stichting beoogt het algemeen nut, heeft geen winstoogmerk en in feite alleen Stadshospice 

Utrecht als doelbestemming. 

 

De stichting wil in 2022 een bijdrage van EUR 6.500 ophalen en vanaf 2023 gemiddeld EUR 25.000 

per jaar ophalen voor Stadshospice Utrecht door het verbinden van  de vier typen Vrienden 

 

Daarnaast wordt beoogd om specifieke projecten van Stadshospice Utrecht te bekostigen door het 

werven van (incidentele) project-donateurs.  

 

Tenslotte zal, als de gelegenheid zich voordoet, worden onderzocht in hoeverre het fiscaal c.q. 

financieel voordelig is voor Stadshospice Utrecht om bepaalde activa over te dragen aan de Stichting 

Vrienden van Stadshospice Utrecht en vervolgens terug te huren c.q. leasen dan wel in bruikleen te 

aanvaarden. 

 

De kosten ten behoeve van de fondsenwerving worden betaald uit de donaties. Zie: Begroting 1e 

jaar. 

 

Risico’s en Onzekerheden 
Als belangrijkste risico’s c.q. onzekerheden voor Stichting Vrienden van Stadshospice worden 

onderkend: 

● Toegezegde donaties worden niet geëffectueerd.  
Mitigatie: Het besluit om te doneren en het daadwerkelijk voldoen van de donatie 
geschieden bij voorkeur op een en hetzelfde moment. In situaties waarin dat niet kan wordt 
de toegezegde donatie schriftelijk vastgelegd; 

● Kostenoverschrijding voor fondsenwerving, beheer en administratie. 
Mitigatie: Kosten worden begroot op marktprijs. Aangezien deze worden voldaan uit de 
donaties is het zaak om kosten zo laag mogelijk te houden door enerzijds strikte 
begrotingsdiscipline en anderzijds zoveel mogelijk leveranciers ertoe te bewegen hun 
diensten en producten ‘om niet’ ter beschikking te stellen; 

● Langs elkaar heen werken met betrekking tot het bestuur en de directeur van Stadshospice 
Utrecht. 
Mitigatie: In de oprichtingsstatuten van Stichting Vrienden van Stadshospice Utrecht is e.e.a. 
geregeld om miscommunicatie e.d. zo veel mogelijk uit te sluiten. Zo is ondermeer bepaald 
dat een bestuurslid van Stadshospice Utrecht tevens zitting heeft in het bestuur van Stichting 
Vrienden van Stadshospice Utrecht. Daarnaast heeft de directeur van Stadshospice Utrecht 
een open uitnodiging voor en een adviserende stem in bestuursvergaderingen van Stichting 
Vrienden van Stadshospice Utrecht. 
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Fondswerving 
We hebben vier typen Vrienden  gedefinieerd waar de fondsenwerving zich de komende jaren op 
gaat richten.  

1. Particulieren die structureel doneren; 
2. Particulieren die incidenteel doneren; 
3. Verenigingen, bedrijven, organisaties, fondsen die structureel doneren; 
4. Verenigingen, bedrijven, organisaties, fondsen die incidenteel doneren. 

 

De overeenkomst van alle typen is dat zij bekend zijn met het Stadshospice, affiniteit voelen voor de 

doelstelling van het Stadshospice, een link hebben met de stad Utrecht of een combinatie hiervan. 

Bij het werven zullen we inzetten op de link dit het sterkst ontwikkeld is bij de doelgroep.  

 

Aanpak fondswerving 
Zo zal de eerste actie er een zijn die zich richt op mensen die bekend zijn met het Stadshospice, 

omdat zij een van de medewerkers of vrijwilligers daar kennen. Via een gerichte ambassadeursactie 

zullen alle medewerkers en vrijwilligers gevraagd worden om middels een flyer (online en print) hun 

netwerk te vragen of ze structureel een donatie willen doen. Met deze specifieke actie hopen we in 

jaar 1 (wat nog maar 6 maanden duurt bij start van de werving) euro 6.500 op te halen. Dit geld zal 

worden gebruikt voor het doorontwikkelen van vaardigheden van vrijwilligers die ten goede komen 

aan het comfort en welzijn van de gasten. Te denken valt aan massage-opleidingen, verhalen 

vertellers, enz.  

 

Een tweede gerichte actie in 2022 is het benaderen van fondsen die zich doorgaans eenmalig 

verbinden aan een specifieke doelstelling van een stichting. Hiervoor werken we in overleg met de 

directie van het Stadshospice een aantal projecten  uit om daar passende fondsen bij te vinden.  

 

De lange termijn van het fondswerven zal zich richten op continuïteit. Waarbij een incidentele 

donateur ook voor continuïteit kan zorgen, als we de potentie kennen. Utrecht city marketing heeft 

aangeboden om mee te werken bij het in kaart brengen van het potentieel voor de toekomst.  

 

Beloningsbeleid 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij komen wel in aanmerking 

voor een vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun 

functie. 

 

Beheer van het vermogen 
Het vermogen van de Stichting zal worden geadministreerd en bewaard op zakelijke betaal- resp. 

spaarrekeningen bij Rabobank. Het bestuur is op deze bankrekeningen slechts gezamenlijk bevoegd. 

Tenminste 90% van de bestedingen zal naar binnen de doelbestemming vallende projecten gaan. 

Bestedingen behoeven een formeel bestuursbesluit. Tot het doel van de stichting behoort 

uitdrukkelijk niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van de 

organen van de stichting. 

 

Er is geen sprake van stamvermogen. Wel zal een reservering worden gemaakt ten behoeve van de 
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continuïteit  (zie begroting.) 

 

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 

staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. Het bestuur maakt 

hiertoe een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek 

als dat op de grond van de wet verplicht is. Een accountant zal hierop toezien. 

 

Mocht de stichting ooit worden ontbonden dan zal een eventueel batig saldo worden besteed ten 

behoeve van Stadshospice Utrecht (mits op dat moment zelf een ANBI) of een algemeen nut 

beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. 

 

Een en ander is vastgelegd in de oprichtingsstatuten van de datum 10 mei 2022.
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