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Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel  

 

ANBI-Status 
 

Sinds de oprichting van Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel in 2007 

hebben wij de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een 

Anbi heeft een aantal belastingvoordelen. Voor u als donateur betekent het dat u uw 

giften – binnen de daarvoor geldende regels – mag aftrekken van uw belastbaar 

inkomen. Een belangrijke voorwaarde van de ANBI-regeling is het publiceren van 

essentiële informatie over de instelling.  
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Contact- en overige gegevens: 

Naam:   Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel 

Adres:   p\a Utrechtseweg 58, 6862 AM Oosterbeek 

Telefoon:   06 – 12326517 

E-mail:  b.braak53@upcmail.nl 

Internetsite:  www.vriendenvanhospicerozenheuvel.nl 

KvK-nummer:  09170947 

RSIN:   817985591 

Bankrekening: NL90 RABO 0335 6832 31,  

ten name van Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel  

 

 

Doelstelling  

Bij akte d.d. 11 mei 2007 is de Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel 

opgericht. De doelstelling van de stichting is verwoord in artikel 2 van haar statuten 

en komt er kort gezegd op neer dat de stichting fondsen werft ter ondersteuning in 

ruime zin van  Hospice Rozenheuvel, gevestigd te Rozendaal. 
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Er van uitgaande dat palliatieve zorg aan terminale mensen een intensieve, veelal 

gecompliceerde en emotioneel zware zorg is die niet bij iedereen bekend is, wil de 

Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel deze zorg ook blijvend onder de 

aandacht van met name de bevolking in regio Arnhem brengen.  

 

De directe aanleiding voor de oprichting van Stichting Vrienden van Hospice 

Rozenheuvel was de renovatie en verbouwing van Hospice Rozenheuvel. Het 

gebouw waar Hospice Rozenheuvel in is gehuisvest, was dringend aan een grote 

renovatie en verbouwing toe om aan de huidige kwaliteitseisen voor palliatieve zorg 

te voldoen. Voor het opknappen van het gebouw was veel geld nodig. Voor zover dat 

in het vermogen van de Stichting lag, heeft zij financieel een bijdrage geleverd aan 

deze verbouwings- en renovatiekosten.  

 

De Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel verwerft middelen om activiteiten en 

voorzieningen te financieren die niet gedekt worden door de algemene middelen en 

die bedoeld zijn voor het bevorderen van het algemeen welzijn van de gasten van 

het hospice. Dit laatste was tevens een aanleiding om de Stichting Vrienden van 

Hospice Rozenheuvel op te richten zodat Hospice Rozenheuvel in deze zaken 

financieel blijvend ondersteund kan worden. Het bestuur van de Stichting Vrienden 

van Hospice Rozenheuvel richt zijn activiteiten voornamelijk op het werven en 

informeren van donateurs die gedurende een zekere periode, of door eenmalige gift, 

schenking, legaat of andere baten te kennen geven de activiteiten van hospice 

Rozenheuvel te willen ondersteunen. Daarnaast worden fondsen en instanties 

benaderd met het verzoek om tevoren omschreven projecten te financieren.  

 

Uitgangspunt is dat de Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel een  

zelfstandige onafhankelijke stichting is met een bestuur dat zijn eigen beleid voert. In 

zo verre staat de stichting derhalve los van Hospice Rozenheuvel, maar ook van het 

Leger des Heils waaronder het hospice ressorteert. 

 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel bestaat uit: 

 mevrouw Nel Bilder: voorzitter 

 mevrouw Coby Vredenburg-Schouten: secretaris 

 de heer Bon te Braak: penningmeester 

 

 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel ontvangen 

voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij kunnen wel de door hen in uitoefening 

van hun functie gemaakte onkosten declareren, voor zover deze onkosten niet 

bovenmatig zijn. 
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Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel 

De oprichting van de Vrienden van Hospice Rozenheuvel heeft in nauw overleg met 

de leidinggevenden van Hospice Rozenheuvel plaatsgevonden. Hospice 

Rozenheuvel is in beweging om te zorgen dat de gasten grip krijgen op de laatste 

fase van hun leven en het stervensproces. Door optimale verzorging op zowel 

lichamelijk als sociaal emotioneel en spiritueel gebied kunnen de gasten op een voor 

hen zo goed mogelijke manier afscheid nemen van het leven.   

 

De leidinggevenden van het Hospice worden uitgenodigd om enkele keren per jaar 

bij vergaderingen van de Stichting aanwezig te zijn, zodat in direct overleg, duidelijk 

gemaakt kan worden welke behoeften er zijn en waar de Stichting Vrienden van 

Hospice Rozenheuvel mogelijk aan kan bijdragen. 

  

Een goede samenwerking tussen de Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel 

en Hospice Rozenheuvel is derhalve van groot belang. Door de acties van de 

Vrienden wordt het imago van het Hospice beïnvloed en het is dan ook noodzakelijk 

dat zaken op elkaar worden afgestemd. De Stichting Vrienden van Hospice 

Rozenheuvel wil alleen acties organiseren waar het hospice achter kan staan en die 

niet in strijd zijn met de uitgangspunten van Hospice Rozenheuvel.  

 

Specifieke activiteiten in jubileumjaar 2019 

In 2019 bestaat Hospice Rozenheuvel 25 jaar en het Hospice wil dat positief onder 

de aandacht brengen van verschillende doelgroepen. Geplande activiteiten zijn o.a.: 

- Eind april 2019 komt er een magazine uit, die gebruikt kan worden als 

visitekaartje en voor promotie. 

- Vrijdag 24 mei 2019 wordt het symposium “Groeten aan de dood” voor 

professionals uit diverse werkvelden, werkzaam in of verbonden met 

palliatieve zorg georganiseerd. 

- Op zaterdag 25 mei 2019 wordt aan medewerkers, vrijwilligers en andere 

betrokkenen van de afgelopen 25 jaar de gelegenheid gegeven elkaar 

opnieuw te ontmoeten en het 25-jarig bestaan samen te gedenken. 

- In september 2019 wordt een burendag voor de directe buren (55 adressen) 

georganiseerd in het kader van het jubileum. 

- Het uitbrengen van een notitieboekje voor gasten en hun naasten waarin zij 

bijvoorbeeld gedachten en herinneringen kunnen opschrijven, tekenen, 

plakken etc. Het boekje zal tevens een aantal foto’s en teksten ter inspiratie en 

bemoediging bevatten.  

De opbrengsten (advertenties, jubileum-donaties, toegangskaarten etc.) zullen niet 

voldoende zijn om alle kosten voor deze jubileumactiviteiten te dekken. De Stichting 

Vrienden van Hospice Rozenheuvel heeft zich voor een bedrag van € 10.000 garant 

gesteld om een eventueel tekort te dekken.  
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Doorlopende en jaarlijkse activiteiten 

Jaarlijks is de Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel betrokken bij de 

volgende activiteiten: 

- Aanwezig met een stand bij het Open Huis met het doel uitdelen van 

promotiemateriaal en informatieverstrekking aan belangstellenden. 

- Organiseren en financieren van de zogenoemde Rozenheuvellezing ten 

behoeve van externe hulpverleners, met name artsen en verpleegkundigen en 

verzorgenden. 

- Op verzoek rondleidingen en informatieavonden organiseren ten behoeve van 

kerkgenootschappen, serviceclubs e.d. 

 

Op de website www.vriendenvanhospicerozenheuvel vindt u beschrijvingen en veelal 

foto’s van projecten en bestedingen waaraan wij dankzij de steun van donateurs 

konden bijdragen. De afgelopen 5 jaren heeft de Stichting gemiddeld ruim € 15.000 

per jaar kunnen bijdragen aan projecten en bestedingen. Met name de investeringen 

in de kunstzinnig- en de muziektherapeut werden bijzonder gewaardeerd.  

 

 

Financieel 

Na elk boekjaar wordt de jaarrekening van de Stichting Vrienden van Hospice 

Rozenheuvel opgesteld door een externe accountant. Deze jaarrekening wordt 

onverkort op onze website geplaatst. 

http://www.vriendenvanhospicerozenheuvel/

