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JAARVERSLAG 2018
PLATTELANDSHOÉS
Dit is het vierde jaarverslag van de stichting Plattelandshoés. Na een voorbereidingsfase van ruim twee jaar hield het stichtingsbestuur op zaterdag 4 maart
2017 een Open Hoés. Ruim 2000 belangstellenden uit Noord-Limburg brachten op
die dag een bezoek aan het hospice/verblijfshuis. Op maandag 6 maart werd de
eerste gast ontvangen.
2018 Is het eerste volledige jaar waarin palliatieve, respijt– en overbruggingsgasten werden ontvangen. In dit jaarverslag aandacht voor met name het vrijwilligersbeleid en de organisatiestructuur rond de diverse teams. Ook is er uitvoerig aandacht besteed aan de vergelijking van de statistieken van 2017 en 2018.
In dit jaarverslag zijn ook opgenomen de jaarrekeningen van de stichting Plattelandshoés en van de stichting ‘Vrienden van het Plattelandshoés’. Het bestuur
van beide stichtingen beoogt met dit jaarverslag haar vrijwilligers, donateurs,
gemeentelijke en provinciale overheden, ondersteunende organisaties, samenwerkingspartners en verder alle belangstellenden uit de gemeenten Peel en Maas en
Leudal, te informeren over het beleid dat zij in 2018 gevoerd heeft.
Reacties op of vragen over dit jaarverslag kunt u sturen naar:
info@plattelandshoes.nl
Frans Joosten, voorzitter
Wim Daniëls, secretaris
Wim Delmée, penningmeester
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PRO–ZORG
PLATTELANDSHOÉS
PALLIATIEVE ZORG
Palliatieve zorg voor gasten in de
terminale fase van hun leven, dat
wil zeggen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. Het doel is om zo lang mogelijk een leven met goede kwaliteit
mogelijk te maken. De betrokkene
zelf bepaalt wat 'goede kwaliteit
van leven' is. Het is de wens van
veel mensen thuis te kunnen sterven, te midden van de mensen die
hen lief zijn en de omgeving die
hen vertrouwd is. Om tal van redenen is het niet altijd mogelijk die
wens in vervulling te laten gaan,
maar ook kan men bewust een
keus maken om thuis niet te willen
sterven. Het Plattelandshoés is
dan een waardevol alternatief.

RESPIJTZORG
Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel
de mantelzorger een adempauze te
geven. Mantelzorgers kunnen de zorg
langer volhouden als zij af en toe de
zorg uit handen kunnen geven en zelf
nieuwe energie kunnen opdoen. Het
Plattelandshoés neemt dan tijdelijk
de zorg over.

OVERBRUGGINGSZORG
Overbruggingszorg aan mensen
die tijdelijk aangewezen op 24/7zorg. dat kunnen mensen zijn die
in het ziekenhuis zijn uitbehandeld,
of mensen die tijdelijk door ziekte
of ongeval aangewezen zijn op
volledige zorg. Denk aan hulpbehoevende en alleenstaande ouderen, waarvan de mantelzorg er
onvoldoende of niet kan zijn. Bijna
iedereen wil na een ziekenhuisopname graag spoedig naar huis.
Soms is dat niet mogelijk. Ook kan
het zijn dat de professionele hulp
nog niet geleverd kan worden en
dan kan tijdelijk verblijf in het Plattelandshoés een uitkomst bieden.
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VISIE EN MISSIE
Visie
Vroeger was thuis sterven heel gewoon. Het stervensproces was onlosmakelijk met het
leven verbonden. Het Plattelandshoés sluit hierbij bijna naadloos aan, het samen met dierbaren naar het einde van het leven toegroeien, zoals dat thuis ook mogelijk is.
De huidige mens is mondig, maakt zijn eigen keuzes, geeft een eigen invulling aan het leven, maar dient ook zelf te kunnen beslissen waar en hoe te sterven.
Het Plattelandshoés biedt een plek, een bijna-thuis gevoel, aan mensen in de terminale of
andere fase van het leven, wanneer zij deze periode niet thuis kunnen of willen doorbrengen. In het Plattelandshoés is erkenning, aanvaarding en respect voor verschillen tussen
mensen een voorwaarde voor goede zorgverlening. De zorg zal beantwoorden aan de persoonlijke behoefte van de (ernstig) zieke mens
en er is aandacht voor psychosociale en levensbeschouwelijke hulp.

Missie
Het Plattelandshoés ziet het als haar opdracht
te voorzien in een huis, waarin mensen in de
terminale fase van hun leven zich vertrouwd
en veilig kunnen voelen, zodat ze zich op hun
eigen wijze kunnen voorbereiden op het naderende einde van het leven, de dood.
Verder is het Plattelandshoés een huis waar
voor gasten die zijn aangewezen op overbruggings- of respijtzorg, veiligheid en geborgenheid centraal staan.
De nadruk ligt op kwaliteit van leven in een huiselijke omgeving. Het uitgangspunt is respect
voor eigenheid, autonomie en privacy van de gasten in een veilige en rustige omgeving.

Doelgroepen Plattelandshoés




Iedereen met een passende indicatie, ongeacht levensovertuiging en financiële draagkracht;
Iedereen met een acute zorgvraag binnen het kader van palliatieve, overbruggings- of
respijtzorg. Ook mensen met een verstandelijke of psychische beperking, mits passend binnen het kleinschalige en open karakter van het Plattelandshoés.
Mensen met een tijdelijke zorgvraag binnen het kader van respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten.

BESTUUR PLATTELANDSHOÉS
Het algemeen bestuur van de Stichting Plattelandshoés vergaderde in 2018 twaalf maal.
Deze vergaderingen werden in twaalf DB-vergaderingen voorbereid en geëvalueerd.
In 2018 werd in de bestuursvergaderingen o.a. aandacht besteed aan:

















Een nieuwe organisatiestructuur (invoering dagelijks bestuur, deelname coördinator
aan de AB-vergaderingen, kwartaaloverleg tussen coördinatoren en algemeen bestuur);

BESTUURSLEDEN

Frans
Joosten,
Voorzitter,
Financiën,
Bouw en
Tuin

Visievorming m.b.t. de realisatie van de 2e fase van de verbouw van het Plattelandshoés en realisatie van een familiekamer binnen die 2e fase;
Realiseren van de eerste fase van de herinrichting van het entreeplein;
Jaarrekening 2017, begroting 2019 en verslag kascontrolecommissie;
Jaarverslag 2017;
PR: vernieuwen website, wervingsfolder, nieuwe informatiebrochure, De Samenhang
(interne nieuwsbrief) en externe Nieuwsbrief;

Wim
Daniëls,
Secretaris en
PR

Voorbereiden realisatie sponsorborden in de ontmoetingsruimte;
Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Ontruimingsplan;
Opstellen wervingsplan en –campagne voor vrijwilligers;
Bedankdag vrijwilligers;
Evaluaties diverse teams;

Wim
Delmée,
Penningmeester,
Financiën en
Administratie

Invoering digitaal roostersysteem;
Samenwerking met Stichting Leven rond de dood, VPTZ, Proteion;
Scholingsplan 2019.

Loes Sijben, algemeen coördinator van het Plattelandshoés, werd in 2018 als adviseur
toegevoegd aan het bestuur.
De verslagen en de besluitenlijsten van de AB-vergaderingen werden in 2018 keurig verzorgd door Manuela Janssen.

Annette
Van Lier,
Zorg,
Vrijwilligers en
Werving

ORGANISATIESTRUCTUUR
De vrijwilligers en professionals verrichten de werkzaamheden binnen een zevental teams:









Team Verpleegkundigen en Verzorgenden (TVV);
Team Directe Zorg (TDZ);
Team Indirecte Zorg (TIZ);
Team Koken (TKO);
Team Administratie (TAD);
Team Technische Dienst en Onderhoud (TTO);
Team Tuin (TTU).

Peter
Janssen,
Vicevoorzitter,
Zorg en
Marketing

Ieder team heeft een coördinator en binnen ieder team functioneert een bestuurslid als
intermediair tussen team en bestuur. Per kwartaal vindt er een overleg plaats tussen de
coördinatoren en het bestuur.
In 2018 is voor het eerst volgens dit model gewerkt. Binnen enkele teams hebben zich
weer een aantal sub-teams gevormd, terwijl de teams TTO en TTU intensief zijn gaan
samenwerken.
Het bestuur heeft zich voor de komende jaren ten doel gesteld om van een door het bestuur aangestuurde organisatie te groeien naar een organisatie met zelfsturende teams.
Het bestuur gaat een meer beleidsbepalende, visie-bewakende en faciliterende rol vervullen.
Op de volgende pagina is in een organogram deze nieuwe organisatiestructuur weergegeven.

Jac
Janssen,
Bouw,
Tuin en
Markering

4

COÖRDINATOREN

ORGANOGRAM

Loes
Sijben
TTV

Tiny
Hillen
TDZ

Susanne
Schers
TIZ

VRIJWILLIGERSBELEID
Werving vrijwilligers

John
Heijsters
TKO

In 2018 daalt het aantal vrijwilligers van het Plattelandshoés met tien van honderddertig naar
honderdtwintig. Voor het bestuur reden om een wervingscampagne op te zetten. Met name
binnen de teams directe en indirecte zorg is behoefte aan uitbreiding, mede door het toenemen van het aantal gasten dat gebruik maakt van de diensten van het Plattelandshoés.
Er wordt een commissie werving in het leven geroepen. Deze maakt een wervingsplan en start
in 2018 met een wervingscampagne via een reclamespot op Omroep P&M, het weekblad Hallo
en het ontwerpen van een wervingsfolder die op diverse plaatsen in de gemeente Peel en Maas
en Leudal wordt verspreid.
Alle vrijwilligers krijgen:

Wim
Delmée
TAD

Martien
Steeghs
TTO

Bart
Ebisch
TTU
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Een intakegesprek met het bestuur;
Een vrijwilligersovereenkomst;
Een VOG (verklaring omtrent gedrag);
Een verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen;
Een informatiepakket.

Scholing

VRIJWILLIGERS

In 2018 hebben vier leden van het Team Directe Zorg en vier gastvrouwen de basiscursus PRO-zorg, gegeven door Margriet van Glabbeek, gevolgd.
Daarnaast kunnen alle vrijwilligers specifieke themabijeenkomsten of workshops bezoeken die georganiseerd worden door VPTZ Nederland, het Netwerk Palliatieve Zorg
Noord-Limburg, of andere organisaties die bijeenkomsten organiseren die betrekking
hebben op de zorg die in het Plattelandshoés wordt aangeboden.

Vrijwilligersbijeenkomsten
Op zaterdagmiddag 16 juni 2018 vindt de eerste vrijwilligers feestmiddag plaats. Als
dank voor de inzet voor het Plattelandshoés heeft het bestuur deze feestmiddag georganiseerd. Bijna alle vrijwilligers en professionals van het Plattelandshoés geven op
deze middag acte de présence . Onder het genot van een overheerlijke barbecue en een
lekker glaasje bier of wijn wordt het een gezellige middag,. Alle vrijwilligers komen op
deze middag met
elkaar in contact en
wisselen hun ervaringen uit.
Op vrijdag 21 december is er een Kerst-Inn
voor vrijwilligers en
professionals in de
kantine van S.V. Panningen. De sfeer– en
tuingroep hebben de
kantine omgetoverd
in een sfeervolle omgeving en gezorgd voor live muziek. Jammer dat de weersomstandigheden niet toelieten dat deze Kerst-Inn op het entreeplein van het Plattelandshoés kon plaatsvinden. Tot
slot ontvangt iedere vrijwilliger nog een leuk kerstpakket als dank voor het verrichte
vrijwilligerswerk.

Evaluatiegesprekken
In de zomerperiode hebben er individuele gesprekken plaatsgevonden met de leden van
het Team Directe Zorg. Op basis van deze gesprekken zijn er een aantal veranderingen
in de werkwijze doorgevoerd. Ook is er op basis van deze evaluatiegesprekken een
scholingsplan voor 2019 opgesteld, waarin de scholingsbehoeften van de vrijwilligers
zijn meegenomen.

Team professionals

KERST-INN

Binnen het team van professionals vinden vijf mutaties plaats. Deels betreft dit vervangingen voor professionals die een andere werkkring hebben gekregen en deels uitbreiding van het personeelsbestand met oproepkrachten of een kleine taakomvang. Verder
is het TTV vanaf augustus 2018 versterkt met Steffie Ebisch, een stagiaire die de opleiding HBO-Verpleegkunde volgt.
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SAMENWERKING

…………….

SAMENWERKINGSPARTNERS
Proteion
In 2018 wordt de samenwerking met zorgverlener Proteion voortgezet. Het bestuur van de stichting heeft regelmatig overleg met het management van Proteion. De
coördinator van het Plattelandshoés wordt gecoacht door
een medewerker van Proteion, tevens is Proteion verantwoordelijk voor de (bij)-scholing van het TTV (Team Verpleegkundigen en Verzorgenden).
In 2018 hebben de auditoren van het kwaliteitsinstituut
Perspekt een bezoek gebracht aan de organisaties waar
Proteion werkzaam is. Ook het Plattelandshoés werd
bezocht. Er werd vooral onderzocht of de gasten tevreden
zijn met de geboden zorg. Uiteindelijk kreeg Proteion het Gouden Keurmerk van het
Prezo auditteam. De zorg voor onze gasten is dus in goede handen bij het TVV.

VPTZ
Het stichtingsbestuur is aangesloten bij VPTZ Nederland, een overkoepelende organisatie waarbij de meeste hospices in Nederland die werken met vrijwilligers zijn aangesloten. VPTZ behartigt de belangen van de aangesloten hospices en heeft een groot aanbod aan trainingen en cursussen op het gebied van palliatieve zorg. Door het bestuur
werd deelgenomen aan de landelijke ‘Inspiratiedag’ te Nijkerk.

Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg
Ook is de stichting Plattelandshoés aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg NoordLimburg. Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio met als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo
goed mogelijk te organiseren.

Stichting Leven rond de dood
In 2018 hebben er twee gesprekken plaatsgevonden tussen de besturen van de stichting Leven rond de dood en het Plattelandshoés. Beide besturen hebben afgesproken
elkaar op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen en daar waar mogelijk met
elkaar te zullen samenwerken.

Huisartsen en apotheek
Met de huisartsen in Peel en Maas en Leudal wordt intensief samengewerkt. In principe
behouden de gasten hun eigen huisarts. Indien dat niet mogelijk is, nemen de artsen
van het Pantaleon in Peel en Maas die taak over.
Door de BENU–apotheek in Panningen worden centraal de medicijnen voor de gasten
aangeleverd.

Gemeente Peel en Maas
In 2018 wordt met de gemeente Peel en Maas wederom een akkoord bereikt over het
inzetten van WMO-gelden voor het Plattelandshoés. Zo wordt de huishoudelijke hulp,
waar de gasten recht op hebben, ingezet
voor de schoonmaak van het Plattelandshoés.
Ook stelt de gemeente een bijdrage van € 65
per dag beschikbaar voor het bieden van
respijtzorg ter ontlasting van de mantelzorger.
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Verder heeft de gemeente de bewegwijzering
naar het Plattelandshoés in de gemeente
voor haar rekening genomen. Witte borden
met de tekst ‘Plattelandshoés, Hospice’
staan langs de voornaamste toegangswegen.

2e FASE VERBOUWING PLATTELANDSHOÉS

2E FASE

In 2018 is er door het bestuur gebrainstormd over de invulling van de 2e fase verbouwing
van het Plattelandshoés. In de toekomst zal het Plattelandshoés uitgebreid worden met
één appartement met 2 gastenkamers, een opbergruimte en een ruimte voor de technische dienst, de sfeergroep, was– en linnenkamer. Verder zal er met de uitvaartorganisaties
in Peel en Maas en omgeving overleg gevoerd worden over het realiseren van een eventuele afscheidsruimte.
In 2019 zal het verbouwplan concreter gestalte krijgen, zullen fondsen geworven worden
en wellicht gestart worden met de verbouwwerkzaamheden.

…………….
TUINAANLEG

In eigen beheer is er in 2018 een familiekamer gerealiseerd, waar de familie van een overleden gast in alle rust, en afgezonderd van de andere gasten, haar verdriet kan verwerken.
Deze ruimte kan daarnaast tevens als vergader– en kantoorruimte gebruikt worden.

TUINAANLEG
De tuin is grofweg in drie secties in te delen. Het entreeplein, een belevingstuin en een tuin
rond de nog te realiseren afscheidsruimte. In 2017 werd de belevingstuin al gerealiseerd.
In 2018 is gestart met de aanleg van het entreeplein. Door het team tuin zijn 5 grote bloembakken aangelegd en aangeplant. Tevens zijn er diverse stroompunten gemaakt en werden
delen van de voorgevel van het gebouw en de fietsenstalling geverfd. Ook is er een grasmaaier aangeschaft, mede gesponsord door businessclub Kiwanis.
De lange en
warme zomer
heeft ervoor
gezorgd dat
verdere afwerking van het
plein en het
starten met de
aanleg van de
resterende
delen van de
tuin op termijn zijn gezet.
Het ligt in de
bedoeling dat
dit jaar het
gehele entreeplein wordt aangepakt en deels wordt bestraat met klinkers ter hoogte van de hoofdingang. De rest van het entreeplein wordt herstraat en voorzien van lantaarnpalen.
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MEDIA

PR EN MARKETING
Vernieuwde website Plattelandshoés
In 2018 is er hard gewerkt aan het vernieuwen van de website van het Plattelandshoés. Lag voor de
opening van het Plattelandshoés het accent op bekendheid geven aan doel en functie, de verbouw
van de voormalige basisschool Panningen-Noord en nieuwsberichten over de vorderingen, nu is de
nieuwe website meer gericht op de doelgroepen van het Plattelandshoés. Er staat uitvoerige informatie op voor toekomstige gasten en hun familieleden en er is meer ruimte ingericht voor informatieverstrekking aan de vrijwilligers van het Plattelandshoés.

De Samenhang en Nieuwsbrief
In 2018 is de interne nieuwsbrief ‘De Samenhang’ maandelijks uitgegeven. Via ’De Samenhang worden gasten , vrijwilligers en professionals geïnformeerd over zaken die binnen het
Plattelandshoés spelen.
De ‘Nieuwsbrief’ , een informatieblad voor externe relaties, verscheen in 2018 twee maal. In
2019 zal deze Nieuwsbrief weer ieder kwartaal verschijnen.
I

Informatiemiddagen en –avonden
In 2018 hebben het bestuur en de coördinator weer een aantal informatiemiddagen en –
avonden verzorgd voor diverse organisaties.
Tevens zijn er rondleidingen verzorgd voor leden van verschillende ‘Dorpsdagvoorzieningen’
uit de gemeente Peel en Maas.
Voor kleine groepen personen die gerekend mogen worden tot de potentiële gasten van het
Plattelandshoés en belangstellende zorginstellingen/hospices verzorgt het bestuur rondleidingen.

……………………………………………..
Voor potentiële gasten heeft het bestuur een Informatiebrochure uitgegeven.

Bezettingsgraad
In 2018 steeg de bezettingsgraad van het aantal bedden van
59% naar 71%. Dit geeft aan dat
er binnen ons voedingsgebied
een duidelijke behoefte aan PROzorg is.

STATISTIEKEN 2017— 2018
Bezettingsgraad

% Bezettingsgraad
71

STATISTIEKEN

80

59
70

60

50

Aantal

STATISTIEKEN

2018

40

30

2017

20
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Gasten uit de gemeente
Kijken we naar de gemeentes
waaruit onze gasten afkomstig
zijn dan zien we het volgende::

0
1

gasten (54%)
2

 Gemeente Venlo 14 gasten

STATISTIEKEN

1
2 1

Peel en Maas

4

Leudal
Venlo

 De resterende 15% gasten
14

43

Venray
Horst aan de Maas

 Het Plattelandshoés vervult

9

Weert

3

(17%) en gemeente Leudal 11
gasten (14%).

dus ook een regionale functie,
want 46% van de gasten komt
uit een andere
gemeente.

2=2018

Gasten uit de gemeente:

 Gemeente Peel en Maas 43

komt uit 6 verschillende gemeentes.

2

1=2017
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Beesel
Nederweert

Someren

STATISTIEKEN

STATISTIEKEN 2017— 2018

Gasten met PRO

Gasten met PRO
Gasten 2017 en 2018
57

STATISTIEKEN
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OVERBRUGGINGSZORG
0
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6

In 2018 is het aantal palliatieve gasten nagenoeg gelijk gebleven, een
daling met drie gasten, van 57 naar
54 in 2017
Wat opvalt is dat het aantal respijtgasten bijna is verdubbeld, van 13
naar 23 en het aantal overbruggingsgasten bijna is gehalveerd, van 9
naar 5.
In percentages:
Palliatieve zorg 66%;
Respijtzorg 28%;
Overbruggingszorg 6%.
De grote stijging van de respijtzorg
kan mede verklaard worden door het
positieve beleid van de gemeente
Peel en Maas m.b.t. mantelzorg en
de financiële ondersteuning.

……………

Mannen—vrouwen

Mannen-vrouwen

STATISTIEKEN

Mannen / vrouwen
46

50

42

39

45

40

Hierdoor is het aantal mannen en
vrouwen bijna aan elkaar gelijk.

33

35

Aantal

30

MANNEN

25

VROUWEN

20
15
10
5

2

3

……………
Gemiddelde verblijfsduur

In 2018 is de gemiddelde verblijfsduur van al onze gasten fors gestegen.

 Onze palliatieve gasten verbleven

0
1

Het aantal mannen is in 2018 licht
gestegen, terwijl het aantal vrouwen
iets is gedaald.
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in 2018 gemiddeld 27 dagen in
ons hospice, een stijging met 9
dagen t.o.v. het jaar 2017.

 Bij de respijtgasten steeg de verblijfsduur met 10 dagen van 11
dagen in 2017 naar 21 dagen in
2018.

Gemiddelde verblijfsduur 2017-2018
Gemiddelde verblijfsduur 2017-2018

39
40

STATISTIEKEN
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Aantal
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20

PALLIATIEF
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RESPIJTZORG

10

OVERBRUGGINGSZORG
5

0
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2

3

4

5

6

 De overbruggingsgasten verbleven in 2018 gemiddeld 39 dagen
in ons verblijfhuis, een stijging van
11 dagen t.o.v. 2017.
Vanuit deze langere verblijfsduur is
ook de hogere bezettingsgraad verklaarbaar.
De hogere bezettingsgraad is mede
ook het gevolg van: efficiënter werken, meer expertise bij vrijwilligers en
professionals, waardoor ook gasten
met moellijkere zorgvragen aangenomen kunnen worden.
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FINANCIËN

JAARREKENING 2018
In dit jaarverslag is opgenomen de Balans per 31 december 2018 van zowel de Stichting
Plattelandshoés als ook van de Stichting Vrienden van Plattelandshoés.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 STICHTING PLATTELANDSHOÉS
ACTIVA

PASSIVA

Gebouw

931.981

Stichtingsvermogen

213.718

Installaties

441.048

Lening Rabobank

658.560

Inventarissen

127.826

Lening 1 Gemeente
Peel en Maas

223.000

Aanloopkosten

55.344

Lening 2 Gemeente
Peel en Maas

25.000

Debiteuren

39.966

Lening Provincie Limburg

285.000
200.000

Te verrekenen BTW

3.846

Leningen particulier

Te verrekenen kosten

1.328

Obligaties

19.000

Crediteuren

39.234

Vooruit Ontvangen

53.153

Bank

TOTAAL

115.326

1.716.665

1.716.665

Alle bedragen zijn afgerond op gehele euro’s.
Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toelichting op de Activa:

11



Op het Gebouw is € 3.187 geïnvesteerd in de familiekamer en is in 2018 een bedrag van
€ 51.386 afgeschreven.



Installaties: In 2018 is een bedrag van € 3.000 geïnvesteerd in de familiekamer en bedroegen de afschrijvingen € 24.271



Op de post inventarissen is voor o.a. nachtkastjes, bedpanspoeler en gordijnen voor
€ 8.665 aangeschaft en is € 15.563 aan afschrijvingen in gebracht aan afschrijvingen




Op de aanloopkosten een bedrag van € 6.712 ofwel 10% in mindering gebracht.





De te verrekenen BTW ad € 3.846 behoeft geen nadere toelichting.

We hebben een bedrag van € 39.966 aan debiteuren opgenomen, zijnde de eigen
bijdrage van onze gasten tot een bedrag van € 11.558 alsmede een vordering op Proteion van € 28.408.
De te verrekenen kosten betreffen de kosten die we nog op Interpolis kunnen verhalen.
Het Banksaldo ad € 115.326 is conform het dagafschrift per 31-12-2018. Het saldo is
t.o.v. 2017 sterk toegenomen omdat we op diverse leningen in de eerste jaren nog niets
af behoeven te lossen.

Toelichting op de Passiva:

FINANCIËN



Het Stichtingsvermogen is afgenomen met een bedrag van € 2.993 zijnde het nadelig
resultaat van 2018.




Op de lening van de Rabo Bank is in 2018 een bedrag van € 36.240 afgelost.



Bij de Provincie Limburg is een lening afgesloten van € 300.000 met een looptijd van
20 jaar tegen een rente van 4,72% In 2018 is hierop een bedrag van € 15.000 afgelost.



Via een particulier hebben we in 2018 een aanvullende lening afgesloten van
€ 100.000, waarmee de financiering van de 1e fase is afgerond. In 2018 hebben we
aan de particulieren nog geen aflossingen betaald.



Het totaal bedrag van de obligatielening is gelijk gebleven aan 2017 omdat er nog
geen obligaties zijn uitgeloot.



Per 31 december 2018 was het totaal bedrag aan crediteuren € 39.234 het betreft
een bedrag van € 8.448 inzake openstaande bedragen 1e bouwfase in 2017, € 23.203
aan te betalen rente en € 7.583 aan overige crediteuren.



Vooruit ontvangen: Van de Gemeente Peel en Maas hebben wij voor 2019 reeds ontvangen voor schoonmaakkosten € 21.124 en voor Respijtzorg € 32.029.

Met de Gemeente Peel en Maas is overeengekomen dat we de eerste jaren geen
aflossingen behoeven te betalen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

STICHTING VRIENDEN PLAT TELANDSHOÉS

Alle bedragen zijn afgerond op gehele euro’s.

ACTIVA

Bank

TOTAAL

PASSIVA

50.433

Eigen Vermogen

50.433

50.433

50.433

Het banksaldo ad € 50.432 is conform het dagafschrift per 31-12-2018.
Het Eigen Vermogen per 31-12-2017 ad € 40.726 is verhoogd met € 9.706 zijnde het verschil tussen de baten en lasten tot een bedrag van € 50.433.
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EXPLOITATIEREKENING 2018

STICHTING PLATTELANDSHOÉS

STICHTING PLATTELANDSHOÉS

TOELICHTING
LASTEN
 Onder de post schoonmaak en HH kosten zijn
opgenomen de was-kosten
tot een bedrag van € 3.704
 De energiekosten zijn laag
omdat wij gekozen hebben
voor duurzame energie
middels zonnepanelen en
warmtepompen.

TOELICHTING
BATEN
 De bijdrage Gasten is de
eigen bijdrage voor de
Palliatieve, Respijt- en
Overbruggingszorg alsmede de bijdrage van extra
gasten en de vergoeding
voor maaltijden en waskosten. Van de Gemeente
Peel en Maas ontvingen wij
een bijdrage in de schoonmaakkosten in het kader
van de WMO ad € 21.124
en voor respijtzorg €
30.947.

LASTEN

Vrijwilligerskosten

BATEN

9.158

Bijdragen gasten

76.263

Kosten gebouw en terrein

23.904

Schenkingen

32.857

Schoonmaakkosten e.d.

36.942

Bijdrage Proteion

16.283

Voedingskosten

14.895

Gemeente Peel en Maas

52.071

Subsidie Min. VWS

68.920

Energiekosten

5.225

Algemene kosten

13.627

Afschrijvingen

97.933

Rente

47.703
Nadelig resultaat

TOTAAL

249.387

2.993

249.387

…………
STICHTING VRIENDEN
PLATTELANDSHOÉS

TOELICHTING
BATEN
 De Donaties en Giften hebben betrekking op een gift
ter gelegenheid van het
afscheid van een notaris
ad € 3.035 , ter gelegenheid
van een verjaardag € 3.000,
een gift van € 5.000 en een
van € 4.000 en van de
Lions ad € 4.000 voor de
aanschaf van nachtkastjes
€ 2.400 overige giften van
de Vrienden en bij afscheid
van gasten tot een totaal
van € 18.411.

TOELICHTING
LASTEN
 De Schenkingen ad
€30.000 zijn in zijn geheel
overgemaakt aan de Stichting Plattelandshoés.
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EXPLOITATIEREKENING 2018

LASTEN

Schenkingen
Overige kosten

STICHTING VRIENDEN VAN PLATTELANDSHOÉS
BATEN

30.000

Donaties en giften

39.846

140

Overschot

9.706

TOTAAL

39.846

39.846

