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Stichting Kinderhospice Binnenveld  
Binnenveld 11  
3771 PL BARNEVELD

Barneveld, 24 mei 2022

Betreft: Jaarrekening 2021

Geachte Raad van Bestuur en Raad van Toezicht,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 2.755.921 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 250.815, beoordeeld.

2                BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

Onze conclusie

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Kinderhospice Binnenveld te Barneveld over
2021 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw
beeld  geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kinderhospice Binnenveld per 31
december 2021 en van het resultaat over 2021  in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het
verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in
de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kinderhospice Binnenveld zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
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Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen  bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die
wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden.
Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:
- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel

inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het
waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van
fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden
in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
onze conclusie;

- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het
overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van
cijferanalyses; 

- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit ;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de

onderliggende administratie van de entiteit;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en

het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld  lijkt te

geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

- 4 -
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3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Kinderhospice Binnenveld bestaan voornamelijk uit het bieden van palliatieve zorg,
waaronder begrepen palliatief terminale zorg aan ernstig en chronisch zieke kinderen met een beperkte
levensverwachting binnen de context van het gezin of de verzorgenden, alsmede het exploiteren van een
voorziening ten behoeve van de palliatieve zorg. 

De aard van de activiteiten die door Stichting Kinderhospice Binnenveld worden verzorgd, maakt dat zij in beginsel
niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. 

3.2                Bestuur

Vanaf 1 december 2021 is onderstaande bestuursstructuur van kracht.
De Raad van Toezicht bestaat per balansdatum uit:
- De heer V. van Veldhuizen
- De heer H. van de Bunt
- Mevrouw E.E. Wiegman - van Meppelen Scheppink

Tot Raad van Bestuur is benoemd mevrouw W.M. Stoelinga.

De directie wordt gevoerd door mevrouw W.M. Stoelinga.

Met dank voor de verleende opdracht en tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
JonkerFieret adviseurs/accountants

 
A. Fieret RA RB 
              

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
 

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 355.960 274.530
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen - 10.554
Overlopende activa 250.947 93.833

606.907 378.917

Liquide middelen  (2) 2.149.014 2.228.479

 2.755.921 2.607.396

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 6 -
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN  (3) 2.021.903 1.771.088

KORTLOPENDE SCHULDEN  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 69.105 71.554
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 83.978 81.148
Overlopende passiva 580.935 683.606

734.018 836.308

 2.755.921 2.607.396

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 7 -
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2                EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

2021

€ €

2020

€ €

Baten  (5) 2.423.789 2.081.962
Lasten  (6) 122 1.968

Bruto-omzetresultaat 2.423.667 2.079.994
Overige opbrengsten  (7) 144.302 159.201

Kosten

Personeelskosten  (8) 1.798.289 1.520.233
Huisvestingskosten  (9) 303.594 244.054
Kantoorkosten  (10) 50.713 17.394
Wervingskosten  (11) 8.465 4.020
Algemene kosten  (12) 51.185 48.751
Door te storten giften  (13) 100.000 200.000

2.312.246 2.034.452

Som der baten en lasten 255.723 204.743

Financiële baten en lasten  (14) -4.908 -1.193

Resultaat 250.815 203.550

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 8 -
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Kinderhospice Binnenveld (geregistreerd onder KvK-nummer 08108428) is feitelijk gevestigd op
Binnenveld 11 te Barneveld.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Kinderhospice Binnenveld zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het op grond van algemene aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJk C1 Organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar.

Continuïteitsbijdrage

Stichting Kinderhospice Binnenveld heeft in 2020 en 2021 een continuïteitsbijdrage aangevraagd ter compensatie
van de daling van de baten als gevolg van corona.
De stichting heeft recht op een vergoeding van 87% van de daling. Er zijn in 2020 voorschotten ontvangen voor een
bedrag van € 224.960 en in 2021 is er een voorschot ontvangen van € 41.417. Er kon over 2020 aanspraak gemaakt
worden op een bedrag van € 93.339 en over 2021 kan er aanspraak gemaakt worden op een bedrag van € 41.417.
Dit is verwerkt onder de baten in de exploitatierekening. Het verschil over 2020 van € 131.621 is terugbetaald. In
2021 is er een bedrag van € 81.910 terug betaald. Het restant staat open als kortlopende schuld.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 9 -



www.jonkerfieret.nl

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost. Dit is
meestal de nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

De baten omvatten de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven
belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 10 -
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 355.960 285.314
Voorziening dubieuze debiteuren - -10.784

355.960 274.530

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen - 10.554

Overlopende activa

Nog te ontvangen kostenvergoeding Stichting Vrienden Kinderhospice
Binnenveld 187.869 43.520
Contributies en abonnementen 44 -
Te ontvangen ziekengeld 1.387 -
Vooruitbetaalde bedragen 3.875 -
Vooruitbetaalde huisvestingskosten - 956
Vooruitbetaalde verzekeringen 57.772 49.357

250.947 93.833

2. Liquide middelen

Rabobank bedrijfsbonusrekening 1.655.085 1.658.856
Rabobank zakelijke rekening 493.929 569.623

2.149.014 2.228.479

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 11 -
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

3. VERMOGEN

Overige reserves 321.903 71.088
Bestemmingsreserve buffervermogen 1.700.000 1.700.000

2.021.903 1.771.088

2021

€

2020

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 71.088 67.538
Resultaat boekjaar 250.815 203.550
Dotatie bestemmingsreserve - -200.000

Stand per 31 december 321.903 71.088

Bestemmingsreserve buffervermogen

Stand per 1 januari 1.700.000 1.500.000
Dotatie - 200.000

Stand per 31 december 1.700.000 1.700.000

Als gevolg van uitbreiding van de activiteiten van de stichting en de daarmee samenhangende toename van de 
(vaste) lasten, alsmede de risico’s op vertragingen in de uitbetalingsprocessen bij overheden en verzekeraars, heeft
het bestuur het noodzakelijk geacht het buffervermogen vast te stellen op een minimum van € 1.500.000. 

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 69.105 71.554

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 78.330 81.148
Pensioenen 5.648 -

83.978 81.148

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 12 -
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overlopende passiva

Vakantiegeld 55.466 49.353
Vakantiedagen (JUS/PLB) 180.062 164.781
Accountantskosten 6.500 6.500
Te betalen salarissen Meander 122.554 108.972
Uit te betalen voorschotten 2.540 2.540
Nog door te storten giften Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 100.000 200.000
Nog te betalen bedragen - 6.987
Nog te ontvangen facturen 52.672 -
Loonadministratie Meander 11.182 11.200
Terug te betalen continuïteitsbijdrage 49.710 133.238
Kruisposten 249 35

580.935 683.606

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De Stichting Kinderhospice Binnenveld is een huurovereenkomst aangegaan vanaf 1 april 2014 met Stichting
Vrienden Kinderhospice Binnenveld van € 175.000 per jaar waarop jaarlijks een indexatie zal plaatsvinden. 

De Stichting Kinderhospice Binnenveld is een huurovereenkomst aangegaan vanaf 1 september 2021 met Stichting
Vrienden Kinderhospice Binnenveld ten behoeve van de dagopvang van € 61.200 per jaar waarop jaarlijks een
indexatie zal plaatsvinden. 

De Stichting Kinderhospice Binnenveld is een huurovereenkomst aangegaan vanaf 1 januari 2021 met Stichting
Vrienden Kinderhospice Binnenveld ten behoeve van het gastenverblijf van € 16.000 per jaar waarop jaarlijks een
indexatie zal plaatsvinden. 

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 13 -
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5                TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

2021

€

2020

€

5. Baten

PersoonsGebonden Budget 397.602 428.780
Zorgverzekeringswet 1.804.952 1.461.711
WLZ 167.416 110.532
Continuïteitsbijdrage 43.035 91.723
Dotatie en afboeking oninbare debiteuren 10.784 -10.784

2.423.789 2.081.962

6. Lasten

Inkopen zorg derden - 1.665
Kosten dagopvang 122 303

122 1.968

7. Overige opbrengsten

Bijdrage Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 136.711 106.740
Overige giften en bijdragen 7.591 52.461

144.302 159.201

8. Personeelskosten

Lonen en salarissen 1.339.302 1.146.755
Sociale lasten 283.386 235.132
Pensioenlasten 126.237 105.208
Overige personeelskosten 49.364 33.138

1.798.289 1.520.233

Lonen en salarissen

Bruto lonen 1.014.907 865.661
Eindejaarsuitkering 92.321 90.603
Vakantiegeld 88.751 77.092
Vakantiedagen (JUS/PLB) 31.167 38.728
Toeslagen personeel 157.271 144.415
Gratificaties - 9.715

1.384.417 1.226.214
Ontvangen ziekengelduitkeringen -27.615 -79.459
Vergoeding vanuit Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld -17.500 -

1.339.302 1.146.755

Sociale lasten

Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen 205.292 183.236
Ziektekostenvergoeding 333 2.339
Ziekengeld/Arbo verzekering 64.989 49.557
Premie WGA verzekering 16.272 -

286.886 235.132
Vergoeding vanuit Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld -3.500 -

283.386 235.132

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 14 -
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2021

€

2020

€

Pensioenlasten

Pensioenlasten 126.237 105.208

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 94 -
Reiskostenvergoedingen 21.310 15.409
Opleidingskosten 21.185 8.912
Overige personeelskosten 1.317 103
Arbodienst 3.568 1.239
WKR onkostenvergoedingen 19.390 7.475

66.864 33.138
Vergoeding vanuit Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld -17.500 -

49.364 33.138

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2021 gemiddeld 38 personeelsleden werkzaam (2020: 34).
2021 2020

Onderverdeeld naar:

Directie 1 1
Bedrijfsbureau 4 4
Leidinggevende vrijwilligers 1 1
Coördinator fondsenwerving 1 1
Leidinggevende pedagogische zorg 1 -
Pedagogisch medewerker 5 3
Leidinggevende zorg en team 1 1
(Kinder)verpleegkundigen 24 23

38 34

Er is sprake van 27 fte in 2021 (2020:23).

Overige bedrijfskosten

2021

€

2020

€

9. Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 225.055 185.645
Energiekosten 25.592 17.946
Onderhoud onroerende zaak 6.167 2.503
Onroerendezaakbelasting 4.455 4.959
Overige vaste lasten onroerende zaak 2.473 1.906
Opstal en glasverzekering 3.173 3.084
Schoonmaakkosten 30.349 19.009
Afvalverwerking 2.205 2.248
Brandverzekering 5.892 3.652
Onderhoudscontracten 17.320 21.884

322.681 262.836
Vergoeding vanuit Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld -19.087 -18.782

303.594 244.054

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 15 -
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2021

€

2020

€

10. Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 4.307 2.167
Automatiseringskosten 36.389 9.347
Telefoon 2.233 2.697
Porti 447 15
Contributies en abonnementen 7.337 3.168

50.713 17.394

11. Wervingskosten

Reclame- en advertentiekosten 8.444 3.908
Relatiegeschenken - 91
Overige verkoopkosten 21 21

8.465 4.020

12. Algemene kosten

Accountants- en advieskosten 11.026 7.947
Administratiekosten 459 1.128
Salaris administratiekosten 5.600 5.600
Verzekeringen 1.788 2.493
Verzorgingskosten 1.166 1.200
Kosten keuken 16.288 15.346
Onderhoud inventarissen 2.264 -
Kosten vrijwilligers 231 1.234
Bankkosten 268 234
Apotheekkosten 1.038 2.216
Externe klachtencommissie 242 236
Certificeringskosten 1.992 4.701
Preventiemiddelen COVID-19 8.593 6.416
Herdenkingskosten 41 -
Overige algemene kosten 189 -

51.185 48.751

13. Door te storten giften 

Door te storten giften ten behoeve van realisatie gespecialiseerde
verpleegkundige dagopvang - 200.000
Door te storten giften 100.000 -

100.000 200.000

14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate bank 2 47

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten bank 4.910 1.240

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld

Beoordelingsverklaring afgegeven - 16 -
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Ondertekening jaarrekening voor akkoord

BARNEVELD, 24 mei 2022

 
  
  
  
Mevrouw W.M. Stoelinga namens de Raad van Bestuur      
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
Mevrouw E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink namens
de Raad van Toezicht                                                            
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                           
De heer V. van Veldhuizen namens de Raad van Toezicht  
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                              
De heer H. van de Bunt namens de Raad van Toezicht  

Stichting Kinderhospice Binnenveld
Barneveld
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Directieverslag 2021

Kinderhospice Binnenveld beleefde 2021 als een bijzonder jaar.
Hoogtepunten waren: 
-    de mogelijkheid om, ondanks covid, onze zorg te kunnen blijven geven
-    de start van de dagopvang
Het team van Kinderhospice Binnenveld, dat bestaat uit professionals en vrijwilligers, verdient een groot compliment
voor de manier waarop zij zijn omgegaan met de druk als gevolg van corona en de maatregelen die daarbij hoorden.
Hun inzet heeft er mede toe bijgedragen dat Kinderhospice Binnenveld haar zorg aan de kinderen ook in 2021 kon
blijven geven. Waardering voor de zorg in het Kinderhospice was er ook zeker van de ouders. Dit werd uitgedrukt in
het waarderingscijfer 8.5 wat uit het door een externe partij uitgevoerde klanttevredenheidonderzoek kwam. 
In 2021 hebben 40 kinderen gebruik gemaakt van de 24 uurs zorg in het Kinderhospice. In totaal was dit goed voor
3.577 zorgdagen. 9 kinderen gingen uit de 24 uurs zorg.   
12 kinderen maakten gebruik van de dagopvang. Zij hebben samen 666 dagen dagopvang gerealiseerd. 3 kinderen
maakten gebruik van beide soorten zorg. 
De zorg is gegeven en mogelijk gemaakt door het vaste team en in samenwerking met een groot aantal vrijwilligers. 

De personele bezetting in 2021 was als volgt:

Het gemiddeld aantal medewerkers in 2021 was 38 (2020:34). 24 daarvan waren (kinder)verpleegkundigen (2020:
22) + 1 leidinggevende (2020:1), pedagogisch medewerkers 5 (2020:3) plus 1 coördinator (2020:1). Naast het
verpleegkundig team is een groep van zo'n 80 vrijwilligers betrokken (2020:75). Zij worden aangestuurd door hun
coördinator. De staf bestaat uit 5 personen (2020:4) De directie wordt gevoerd door 1 directeur. De fondsenwerver is
formeel in dienst van het kinderhospice, maar wordt vergoed door de Stichting Vrienden. 

Op diverse momenten is ook in covid jaar 2021 op diverse manieren de waardering voor de inzet van de
medewerkers benoemd en zichtbaar gemaakt. De bijdrage van de Stichting Vrienden hierin werd door de vaste
medewerkers bijzonder gewaardeerd.
Het ziekteverzuim in 2021 was 5.3 %. Hoewel lager dan het jaar hiervoor vinden wij dit toch nog hoog. Eén
medewerker is ernstig ziek met vervroegd pensioen uit dienst gegaan. Drie andere medewerkers hadden individuele
en persoonlijke klachten, waarvoor zij hulp hebben gezocht. Vanuit de organisatie is hier naast coaching door de
leidinggevende ook financiële ondersteuning in gegeven. 
Het ziektepercentage in 2021 als gevolg van covid was 1%. Mede dankzij zorgvuldig handelen en de medewerking
van ouders, vrijwilligers en vaste medewerkers zijn de gevolgen van covid het eerste anderhalf jaar beperkt
gebleven. Uitzonderlijk! November 2021 werden collega's in de zorg ziek als gevolg van het virus. Dit heeft een grote
impact gehad op het team en de opname van (nieuwe) kinderen. 

De continuïteitsbijdrage en bijdrage ter compensatie van de extra kosten ten behoeve van de aanschaf van
preventiematerialen vormde een welkome aanvulling voor de gemiste inkomsten en gestegen uitgaven als gevolg
van covid. Mocht deze bijdrage wegvallen in 2022, hetgeen de verwachting is, dan zal dit impact hebben op de
inkomsten. Tegelijkertijd is er sprake van een stijging van loonkosten als gevolg van uitbreiding van personeel en
verzwaring van de lasten. Om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen hanteren we een reservering . 

Bijlage bij rapport d.d. 24 mei 2022
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Ontwikkelingen:

Na een enigszins vertraagde oplevering kon direct een goede start met de ontwikkelingsgerichte verpleegkundige
dagopvang worden gemaakt.  Deze dagopvang richt zich met name op ernstig zieke kinderen in/uit de regio
Barneveld. De dagopvang komt voort uit de ambitie van Kinderhospice Binnenveld om palliatieve zorg aan ernstig
zieke kinderen te verlenen én ontwikkelen. De uitbreiding van het zorgaanbod in de vorm van gespecialiseerde
dagopvang past hierin. 

Raad van Toezicht en bestuur hebben de afweging gemaakt de dagopvang onderdeel te laten zijn van Stichting
Kinderhospice Binnenveld. Besloten is daarom hiervoor geen afzonderlijke of nieuwe entiteit in te richten. Er werkt
één team en er is één administratie voor beide onderdelen van de organisatie. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan
de doelstellingen en regiofunctie voor ernstig zieke kinderen en/of kinderen met een complexe lichamelijke
zorgvraag. 
Omdat de organisatie groter wordt en er meer gevraagd wordt van medewerkers, is besloten een 'bedrijfsbureau' in
te richten. Dit 'bureau' is bedoeld de zorg en zorgprocessen te ondersteunen en faciliteren. Dit is tevens een stap
naar meer 'functie - en inhoud gericht' werken van iedere medewerker en geleding van de organisatie. 
Het Bedrijfsbureau omvat de reeds bestaande administratie, een front office en het onderdeel roosteren/planning. 
Het clusteren en nauwer samenwerken van de verschillende onderdelen maakt het mogelijk interne processen beter
te overzien, efficiënt in te richten en in samenhang aan te sturen. 

Om de dagdagelijkse zorg en bezigheden in huis én in de dagopvang goed te overzien zijn er een leidinggevende
voor het verpleegkundig team, de dagopvang en de vrijwilligers aangesteld. Hiermee komen we tegemoet aan de
wens tot het ondersteunen van de specifieke kenmerken en eisen van iedere discipline. Tegelijkertijd kunnen de
leidinggevenden de zorg en bezigheden efficiënt met elkaar afstemmen. 
De leidinggevenden van het bureau, zorg - en team, dagopvang en vrijwilligers vormen samen met de directeur het
managementteam. Dit is voor een kleine organisatie een relatief zware bemensing. Komende jaren moet bezien
worden of dit niet 'over de top' is. Voor nu, in een fase van volop ontwikkeling en dynamiek, past deze keuze. Wel
vraagt dit nauwe en continue afstemming met elkaar.

Management:

De komst van twee nieuwe collega's op managementfuncties in relatie tot de ontwikkeling van het bedrijfsbureau en
de dagopvang heeft een grotere impact gehad dan verwacht. De dynamiek die ontstond en de onduidelijkheid over
het aanhouden van de gewenste koers hebben hun weerslag op het MT gehad. De keuze van twee collega's om hun
werkzaamheden neer te leggen, hebben niet alleen een praktische maar ook emotionele weerslag gehad op de
medewerkers.  Ondanks deze, toch wel tegenslag, is het gelukt het Kinderhospice 'op koers' te houden. Echter in
een lager tempo dan beoogd. Het merkbaar worden van de gevolgen van covid en krapte in het verpleegkundig
team leidden eveneens tot vertraging.  Misschien was deze samenloop, voor even, ook niet erg. Het bracht tijd voor
bezinning. 
Als gevolg van de keuze voor één organisatie waar één team werkt, verliep de uitbreiding van de dagopvang
langzamer dan beoogd. De gewenste groei kon nog niet worden ingezet als gevolg van krapte in het bestaande
team. Duidelijk werd al wel dat er een grote (regionale) behoefte bestaat aan dagopvang voor ernstig zieke kinderen.
Behalve dat de behoefte aan dagopvang zichtbaar werd, werd ook duidelijk dat er voor kinderen uit deze doelgroep
die leerplichtig worden, geen enkele voorziening in de nabije omgeving bekend zijn. Dit was de aanleiding om
versneld in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen. Om de behoefte en het aanbod te peilen is een brede
werkgroep opgericht die de behoefte, mogelijkheden, financiering, zorgzwaarte etc onderzoekt.

Bijlage bij rapport d.d. 24 mei 2022
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Vooruit kijken:

De groei van de organisatie brengt ook een behoefte aan meer en gekwalificeerde medewerkers met zich mee. 
Uitbreiding van het verpleegkundig - en pedagogische team hebben komend jaar de prioriteit als ook de werving van
een leidinggevende voor het verpleegkundig team. De krapte aan personeel in combinatie met de ontwikkelingen die
gaande zijn, brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Wellicht zullen nieuwe vormen van personeel werven en
binden gezocht moeten worden. 
Met het samenwerkingsverband scholen wordt een pilot gestart in de dagopvang. Het belang van het Kinderhospice
hierin is vooral een goede werkwijze vroeg-signalering te ontwikkelen en onze huidige en toekomstige vijfjarigen te
ondersteunen in het tijdig vinden van een goed onderwijsaanbod.

De ontwikkeling van het Netwerk Intensieve Kindzorg in de regio Barneveld (NIKB) is noodzakelijk voor het
verbinden van ouders, partijen en organisaties die zorg geven aan ernstig zieke kinderen in de regio. Er is nog (te)
veel onduidelijkheid en onwetendheid over de zorgvraag van en mogelijkheden voor ernstig zieke kinderen. De nood
achter de voordeuren wordt steeds meer zichtbaar.
De verder ontwikkeling van het management, taakverdeling en taakverduidelijking zijn speerpunten voor het
management team. 
Waakzaam blijven en zijn op de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de zorg voor de kinderen en hun ouders
behoeft alertheid en aandacht in onze groeiende organisatie. Bij dit alles moet voorop blijven staan dat Stichting
Kinderhospice Binnenveld zorg aan ernstig zieke kinderen en hun ouders, biedt, ontwikkelt, mogelijk maakt en
uitdraagt. Want ieder kind is een kind. Ook als zij ernstig ziek zijn.

6 april 2022
Wilma Stoelinga
Directeur/bestuurder. 
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