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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Steunstichting Hospice Katwijk. 

 

Steunstichting Hospice Katwijk is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur.  

De stichting heeft als doel: Het doen bevorderen van projecten en activiteiten die ten goede komen 

aan de zorg, begeleiding en welzijn van terminaal zieke mensen en hun naasten, ongeacht hun 

achtergrond en identiteit, die in een hospice gebruik maken van de dienstverlening van de te Katwijk 

gevestigde Stichting DSV in de meest ruime zin van het woord.  De stichting dient het algemeen 

belang. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door  

- het verwerven van fondsen in de meest ruime zin ten behoeve van bovengenoemde projecten en 

activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door reguliere financiering gestalte kunnen krijgen; 

- het doen van uitgaven ten behoeve van alsmede het (doen) ondersteunen van deze en andere 

projecten van Stichting DSV binnen de hospice Katwijk; 

- het aantrekken van gelden; 

- het bekendmaken en uitdragen van doelstellingen van de Stichting DSV binnen de hospice Katwijk 

- en overige wettige middelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

2. Bestuur en toezicht  
 

2.1 Normen voor goed bestuur 

Steunstichting Hospice Katwijk, onderschrijft onverkort de aanbevelingen met betrekking tot goed 

bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording uit de Zorgbrede Governance Code.  

Een belangrijk element uit het model is de strikte scheiding tussen de uitvoerende en de 

toezichthoudende functies en de verdere professionalisering van de relatie. Steunstichting Hospice 

Katwijk kent een scherpe scheiding tussen het besturen van de stichting door het bestuur en het 

toezicht op het handelen van het bestuur door de leden van de Raad van Toezicht.  

 

2.2 Bestuur Steunstichting Hospice Katwijk 

De dagelijkse leiding van de steunstichting Hospice Katwijk is in handen van het bestuur. 

Het bestuur bestaat uit 3 Leden en wordt bijgestaan door de bestuurder van DSV. De bestuursleden 

ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 
Samenstelling Steunstichting Hospice Katwijk 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de steunstichting heeft in 2021 eenmaal vergaderd.  

Het bestuur heeft in 2021 uitvoering gegeven aan het voorgenomen besluit om over te gaan tot 

ontbinding van de stichting Hospice en de taken over te dragen aan de ‘Stichting Vrienden van DSV’. 

Naam   

Dhr. Mr. W. van den Eijkel  Voorzitter 

Dhr. W. Ketting MBA Penningmeester 

Dhr. W. de Mooij secretaris 
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In de vergadering van 7 oktober 2021 is besloten de stichting per 31 december 2021 op te heffen en het 

batig saldo over te boeken naar Stichting DSV voor het vernieuwen van het terras en tuin van de 

Hospice locatie Vlietstede. 

 

2.3 Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 

3. Fondsenwerving 
Er zijn in 2021 geen nieuwe activiteiten ondernomen voor fondswerving.   

Er is een donatieverzoek ontvangen voor het vernieuwen van het terras en tuin van de Hospice ter 

hoogte van € 26.413. Het bestuur heeft het donatieverzoek besproken en ingestemd met de offertes. De 

werkzaamheden zijn afgerond in april 2022. 

  

4. Financiële overzichten 
 

Overzicht baten en lasten 

 

2021 Inkomsten Kosten  

Ontvangen donaties 50   

bankkosten  143  

Saldo   - 93 

Stand rekeningen per 1 januari 2021 26.506   

Overboeking Stichting DSV  26.413  

Stand rekeningen per 31 december 2021 0   

 

 

Balans 31.12.2021 

 

Activa  Passiva  

Liquide middelen Rabobank 0 Eigen vermogen                                0 

 

vorderingen 0 overige schulden: 0 

    

Totale activa 0 Totale passiva 0 

 


