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Stichting Levenseindekliniek

1.1 Jaarverslag bestuur
Het bestuur van de Stichting Levenseindekliniek biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat
geëindigd is op 31 december 2015.
Algemene informatie omtrent de rechtspersoon
Rechtsvorm, inschrijving
De Stichting Levenseindekliniek is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel
te Den Haag onder nummer 53895819, vestigingsadres Eisenhowerlaan 104, 2517 KL Den Haag.
Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting Levenseindekliniek heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst erkend als ANBI.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Levenseindekliniek bestaat uit:
Voorzitter:

De heer Dr. J.N. Schreuder (per 23 december 2015)

Secretaris:

Mevrouw Drs. A.H.B.M. van den Wildenberg

Penningmeester:

De heer Drs. A.A.J. Streppel

Bestuurslid:

Mevrouw M.S.C. Mous

Bestuurslid:

Mevrouw Mr. E. Pans (per 23 december 2015)

De heer Mr. J.J.H. Suijver is per 23 december 2015 afgetreden als voorzitter.
Doelstelling en doelgroep
Het doel van de Levenseindekliniek is om mensen met een actueel euthanasie- of hulp bij
zelfdodingverzoek dat aan de zorgvuldigheidscriteria voldoet, maar die geen gehoor vinden bij hun eigen
arts, een vangnet te bieden.
De Nederlandse wetgeving (Wtl: Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding) biedt
mogelijkheden om te kiezen voor een vrijwillige beëindiging van het leven bij ondraaglijk lijden. Voor deze
levensbeëindiging moet een beroep gedaan worden op de eigen behandelaar (meestal de huisarts).
Vanwege religieuze, morele of andere redenen kan het zijn dat een behandelaar niet op het verzoek van
zijn patiënt kan of wil ingaan. Ais deze behandelaar vervolgens niet naar een andere arts verwijst, blijft de
patiënt in de kou staan. De Levenseindekliniek is opgericht om deze groep mensen te helpen, door het
beschikbaar stellen van ambulante teams (arts + verpleegkundige).
Deze teams onderzoeken of de vraag voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidscriteria en als dat het geval
is voeren zij het verzoek uit. Onderzoek en uitvoering van het verzoek virldenAzdaats.in.deaunomingeving_
van hulpvragers. De stichting biedt hulp die waar mogelijk uit ziektekost

ingen gefinancierd

wordt, en aangevuld met zelfstandig verkregen fondsen.
registeraccountants
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Stichting Levenseindekliniek

1.1 Jaarverslag bestuur
De Stichting Levenseindekliniek doet uitgebreid verslag van haar activiteiten in het tegelijkertijd met de
jaarrekening te publiceren publieksjaarverslag. Om deze financiële jaarrekening beter te kunnen duiden
noemen wij daaruit de volgende feiten & cijfers:
365
In 2015 werd van 365 hulpvragers, door teams van de Levenseindekliniek, het euthanasieverzoek
gehonoreerd. Dit is een stijging van 58% ten opzichte van 2014 (231x).
1234
De Levenseindekliniek ontvangt hulpvragen van patiënten en, als verwijzing, van hun artsen. In 2015 werden
gemiddeld 103 hulpvragen per maand ontvangen, 1234 in totaal. Ten opzichte van 2014 is dit een stijging van
19% (1035 in 2014).
73,2 jaar
Bij het honoreren van het euthanasieverzoek was in 2015 de gemiddelde leeftijd van de patiënt 73,2 jaar. De
leeftijd bij overlijden was gespreid tussen 22 en 101 jaar.
43
Het aantal ambulante teams nam in 2015 toe van 39 naar 43. Gevormd door 43 artsen en 32
verpleegkundigen.
36
Van de gehonoreerde verzoeken valt op dat er 36 psychiatrisch patiënt waren. Dit is 10% van het totaal aantal
verzoeken dat uitgevoerd kon worden. Dit aantal is meer dan tweemaal zo groot als in 2014.
44
De Levenseindekliniek zet haar expertise in om artsen, die zelf wel bereid zijn om een euthanasieverzoek van
hun patiënt te honoreren maar in een specifieke situatie zich onbekwaam voelen, te ondersteunen. Dit
gebeurt onder andere door de consulent euthanasie, een ervaren en hiervoor opgeleide verpleegkundige.
Deze vormt als het ware een team met de behandelend arts, en begeleid en adviseert deze bij het onderzoek
en uitvoering van het euthanasieverzoek. In 2015 werd deze ondersteuning als pilot uitgevoerd in 44 gevallen.
Dit gebeurt tot grote tevredenheid van de betreffende artsen.
Alle werkzaamheden van de Levenseindekliniek vallen onder de Wet toetsing levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding (WtI), en de Levenseindekliniek werkt strikt binnen het kader van deze wet.
Toetsing van iedere uitgevoerde casus vindt plaats volgens de eveneens in deze wet vastgelegde
procedure, door de Regionale toetsingscommissies euthanasie.
Adviesraad
Het bestuur en de directie van de Stichting Levenseindekliniek krijdiO„Og en ongevraagd advies van
een Adviesraad die hiertoe tenminste tweemaal per jaar vergadert. De/10v44raad bestaat uit:
"
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Stichting Levenseindekliniek

1.1 Jaarverslag bestuur

Mevrouw Prof. Dr. C.W. Anbeek;
Mevrouw Drs. A. Baars;
De heer L. Bohlmeijer;
De heer Prof. Dr. H.A. Bruining;
De heer Prof. Dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman;
De heer Prof. Mr. F. van Wijmen.
Administratie en accountantscontrole
De financiële- en salarisadministratie wordt gevoerd door De Bruijn Administratiekantoor B.V. te Nootdorp
en de controle van de jaarrekening wordt uitgevoerd door CROP registeraccountants te Hoofddorp.
Bespreking van de toestand per balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar
Het vermogen van Stichting Levenseindekliniek wordt gevormd door:
• Vergoedingen voor verrichtingen door zorgverzekeraars;
• Donaties van Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek;
• Subsidies en donaties van vermogensfondsen;
Eerste doel is om de euthanasiezorg betaald te krijgen uit vergoedingen door zorgverzekeraars. De
secundaire taken kunnen dan betaald worden uit giften, legaten, erfschenkingen en bijdragen van de
Vrienden van de Levenseindekliniek. Projecten dienen gefinancierd te worden door specifiek daarvoor
verkregen subsidies.
Analyse van de financiële positie
Met alleen de vergoedingen ontvangen van zorgverzekeraars is de exploitatie van de Levenseindekliniek niet
kostendekkend. Het leidt tot een negatief resultaat ad € 562.808,-.
Deze situatie wordt door het bestuur van de Levenseindekliniek als tijdelijk en ongewenst beschouwd.
Tekorten worden aangevuld door donaties van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.
Toekomst
Het kostendekkend krijgen van de exploitatie, door vergoedingen van zorgverzekeraars, is voor de Stichting
Levenseindekliniek de topprioriteit voor 2016. Het doel is om per 2017 kostendekkende tarieven met de
zorgverzekeraars af te spreken.
Voor 2016 heeft de Levenseindekliniek de garantie dat een tekort in de exploitatie wordt aangevuld door de
Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek en zonodig uit een garantiestelling van de Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.
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Stichting Levenseindekliniek

1.1 Jaarverslag bestuur
De verwachte gang van zaken
Personeel en organisatie
De Levenseindekliniek zet voor onderzoek en afhandeling van elke hulpvraag een team in van een arts en een
verpleegkundige. Deze medewerkers worden onder meer geselecteerd op hun instemming met het
gedachtengoed van de Levenseindekliniek, hun motivatie en hun vaardigheden om hulp te verlenen. De artsen
en verpleegkundigen worden voor hun werkzaamheden getraind en regelmatig worden nascholingsactiviteiten
en intervisiebijeenkomsten georganiseerd. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding brengt met zich mee dat artsen verantwoordelijk zijn voor de verleende euthanasie zorg. De
Levenseindekliniek faciliteert, organiseert, ondersteunt de teams en zorgt voor kennisbevordering.

Een functie in een ambulant team wordt altijd in parttime (maximaal 20%) verband uitgevoerd.
Ter ondersteuning van de ambulante teams is een organisatie beschikbaar bestaande uit:
• Zorgmanagement Arts die het primaire proces (de zorgverlening aan hulpvragers) aanstuurt;
• Triage Eerste beoordeling van aanmeldingen en telefonische beantwoording van vragen;
• Administratieve ondersteuning Zowel in medische, financiële als algemene zin;
• Communicatie en woordvoering Het communicatiebeleid en woordvoering naar pers en media.
Andere ondersteunende taken zijn ondergebracht bij gespecialiseerde bedrijven en instellingen. Dan kan
gedacht worden aan:
• Fondsenwerving en het beheer van de Vrienden van de Levenseindekliniek;
• Informatie- & communicatie technologie;
• Financiële administratie en accounting;
• Grafische vormgeving;
• Beheer van de website;
• Advisering in het algemeen.
De Levenseindekliniek organisatie wordt geleid door de directeur, de heer S. Pleiter, die rechtstreeks
rapporteert aan het bestuur van de stichting.
Begroting
Ingevolge richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient de
organisatie de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen.
In de bijlage van de jaarrekening is een overzicht bestedingsdoelen opgenomen waarin de werkelijke bestedingen
worden vergeleken met de begroting.

registeraccountants

Paraat:

i Datum: (

GEWAARMERKT VOOR
IDENTIFICATIE-DOELEINDEN

Pagina 5 yuan 26

ok.

prigefirideKLINIEK

Stichting Levenseindekliniek

1.1 Jaarverslag bestuur
2016
C
Baten:
Vergoedingen door zorgverzekeraars

2.223.000

Subsidies ten behoeve van projecten

251.300
2.474.300

Bestedingen:
2.315.000

Primair proces
Projecten

281.050

Externe communicatie en overige kosten

377.413
2.973.463
-499.163

Totaal resultaat

De begroting inzake de bestedingsdoelen en de werkelijke bestedingen zijn opgenomen in de bijlagen bij
de jaarrekening.

Jaarverslag

Voor meer informatie en details over de Levenseindekliniek wordt verwezen naar het Jaarverslag dat de
Stichting Levenseindekliniek rond 1 april 2016 publiceert. Dit zal dan op de website terug te vinden zijn. Het
Beleidsplan 2016-2017 bevat een nadere uitwerking van de in dit verslag genoemde activiteiten en plannen.
Dit document is eveneens op de website van de Levenseindekliniek terug te vinden
www.levenseindekliniek.nl/informatie/

S. Pleiter
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2.1 Balans per 31 december 2015
31 december 2014

31 december 2015
ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa

Computerapparatuur
Inventaris

9.531
95.850

15.543
71.155
105.381

86.698

70.719

4.521

Vlottende activa

Onderhanden projecten
Vorderingen

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

77.922
10.672

75.323
14.211
88.594

89.534

Liquide middelen

144.827

518.817

Totaal activazijde

409.521

699.570
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2.1 Balans per 31 december 2015
31 december 2015

31 december 2014

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve

97.865

Overige reserves

71.944

91.989
466.838
169.809

558.827

Kortlopende schulden
Crediteuren

71.004

85.417

verzekeringen

49.271

26.736

Overige schulden

94.517

2.323

Overlopende passiva

24.920

Belastingen en premies sociale

Totaal passivazijde

26.267
239.712

140.74

409.521

699.570
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Stichting Levenseindekliniek

2.2 Staat van baten en lasten over 2015
2015

2014

Baten
Vergoedingen van zorgverzekeraars
Donaties vrienden en particulieren
Subsidies voor projecten

2.058.929

1.269.569

173.790

470.825

78.000

206.250
2.310.719

Som der baten

1.946.644

Lasten
1.819.899

943.275

Kosten triage

143.348

140.905

Kosten backoffice

204.572

136.063

Kosten directie en management

130.794

181.914

Kosten primair proces

17.449

Kosten woordvoering
Afschrijvingen
Huisvestingskosten

30.896

33.428

:102.719

87.578

21.860

56.556
586

73.043

Kosten fondsenwerving
Externe communicatie
Algemene personeelskosten
Bedrijfsvoering
Kosten inhuur
Bestuurskosten
Projectkosten
Som der bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

3.594
67.515

56.942

112.629

104.166

3.649

2.346

56.944
2.698.419

1.834.251

-387.700

112.393

-1.318

-3.933

-389.018

108.460

Som der financiële baten en lasten
Resultaat

In 2015 is er een negatief resultaat behaald als gevolg van te lage vergoedingen van zorgverzekeraars. Het
primaire proces is niet kostendekkend, op alleen de vergoedingen van de zorgverzekeraars. Tekorten worden
aangevuld door donaties van de Vrienden van de Levenseindekliniek.
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Organisaties
zonder winststreven (Ri 640) en in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Stelselwijziging
In 2015 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De wijziging betreft de verwerking van de bestedingen die
ten laste komen van de bestemmingsreserve. Met ingang van het boekjaar 2015 worden bestedingen in de
staat van baten en lasten verantwoord.
De wijziging van de waarderingsgrondslagen als gevolg van de gewijzigde Richtlijn betreft een stelselwijziging
per 1 januari 2015, waarbij de vergelijkende cijfers niet behoeven te worden aangepast.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) eventueel verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur
bepaalde afschrijving.
De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Onderhanden projecten
Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de direct op het project betrekking hebbende
projectkosten, verhoogd met een toewijsbaar deel van de algemene kosten en verminderd met de
verwerkte verliezen en de gefactureerde termijnen. Winstneming geschiedt naar rato van de verrichte
werkzaamheden bij de uitvoering van het project. De mate van de verrichte prestaties is op basis van
schattingen bepaald.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.
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Stichting Levenseindekliniek

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserves zijn reserves die voor specifieke doelen zijn ingesteld. De beperking in de
bestedingsmogelijkheid van een deel van het eigen vermogen welke niet door derden, maar door het bestuur
is aangebracht, wordt als bestemmingsreserve aangeduid.
Overige reserves
Overige (vrije) reserves betreffen vrij besteedbare reserves ofwel het gedeelte van het eigen vermogen
waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen
beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van minder dan
één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Resultaat
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten met betrekking tot de uitgevoerde
activiteiten.
Voor de bepaling van het resultaat worden baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in dit jaar hebben geleid.
Baten worden verantwoord in de verslagperiode waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Lasten zijn in
aanmerking genomen in de verslagperiode waarin deze voorzienbaar zijn.
Afschrijvingen
De afschrijving op immateriële en materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Overige bedrijfslasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Som der financiële baten en lasten
De som der financiële baten en lasten betreft aan derden betaalde (te be
(te ontvangen) bedragen.
registeraccountants
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Computer-

Inventaris

Totaal 2015

apparatuur
€

€

€

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

72.991

86.325

159.316

-57.448
15.543

-15.170
71.155

-72.618

Boekwaarde per 1 januari

86.698

Investeringen

3.860

45.719

49.579

Afschrijvingen

-9.872

-21.024

Mutaties 2015

-6.012

24.695

-30.896
18.683

76.851

132.044

208.895

-67.320
9.531

-36.194
95.850

-103.514

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Afschrijvingspercentages

33,0%

105.381

20,0%
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2.4 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

€

c

Nog te ontvangen vergoedingen van zorgverzekeraars

332.814

332.814

Nog te factureren vergoedingen

125.705

48.207

Vooruit gefactureerde vergoedingen

-57.800

-46.500

-330.000
70.719

-330.000

Handelsdebiteuren

103.422

85.323

Voorziening dubieuze debiteuren

-25.500
77.922

-10.000

2n
10.440
7

225

Onderhanden projecten

Voorziening

4.521

Vorderingen
Handelsdebiteuren

75.323

Overige vorderingen
Waarborgsommen

Vooruitbetaalde bedragen
Rente banken

10.672

11.847
2.139
14.211

De overige vorderingen betreffen de nog te ontvangen bedragen c.q. de vooruitbetaalde bedragen voor het
volgende boekjaar.

Liquide middelen
ING Bank N.V.

144.827

518.817
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
31-12-2015

31-12-2014

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve "Inrichting pand"

26.226

41.406

Bestemmingsreserve "Consulent euthanasie"

47.470

50.583

Bestemmingsreserve "Scholing"

24.169
97.865

91.989

2015
C
Bestemmingsreserve "Inrichting pand"
41.406

Stand per 1 januari

-15.180
26.226

Bestedingen
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve "Consulent euthanasie"

50.583

Stand per 1 januari

48.000

Toename

-51.113
47.470

Bestedingen
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve "Scholing"
Stand per 1 januari
Toename

30.000

Bestedingen

-5.831
24.169

Stand per 31 december

2015

2014

466.838

418.378

-389.018

108.460

-78.000

-60.000

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Mutatie door toename bestemmingsreserve

72.124

Mutatie door besteding bestemmingsreserve

466.838

Stand per 31 december
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2.4 Toelichting op de balans
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2015

31-12-2014

€

€

71.004

85.417

49.271

26.736

Crediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Overige schulden
90.359

828

1.416

593

350

902

2.392
94.517

2.323

Accountants- en administratiekosten

10.000

13.499

Reservering vakantietoeslag

14.920
24.920

12.768
26.267

Personeelskosten
Accountants- en administratiekosten
Rente en kosten bank
Diversen

Overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huur bedrijfsruimte
Met ingang van 1 juni 2012 wordt er een pand aan de Eisenhouwerlaan te 's-Gravenhage gehuurd. De huur
bedraagt vanaf 1 januari 2015 5.082 per maand. Het huurcontract eindigt op 1 juni 2022.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015

2014

2.058.929

1.269.569

173.790

470.825

48.000

206.250

Baten
Vergoedingen door zorgverzekeraars
Donaties vrienden en particulieren
Subsidie NVVE

30.000

Subsidie Stichting mensen in de knel

2.310.719

1.946.644

1.721.356

860.438

49.904

33.614

41.192

46.046

6.086

1.804

1.361
1.819.899

1.373
943.275

Personeelskosten

133.464

132.296

Reis- en vergaderkosten

9.884
143.348

140.905

Kosten primair proces
Personeelskosten
Reis- en vergaderkosten
Werving, selectie en training
Materialen
Medische gegevens

Kosten triage
8.609

Dit betreffen kosten ter eerste beoordeling van aanmeldingen en telefonische beantwoording van
vragen.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015

2014

Personeelskosten

201.072

131.638

Reis- en vergaderkosten

3.500
204.572

4.425

Kosten backoffice

136.063

Met ingang van 1 januari 2015 worden de kosten van de woordvoering opgenomen onder de kosten
backoffice.
Kosten directie en management
117.105

Personeelskosten directie

111.688
59.555

Personeelskosten zorgmanagement
Reis- en vergaderkosten

5.986

8.058

Representatie

7.703

1.937

130.794

676
181.914

Overige kosten

Met ingang van 1 januari 2015 worden de kosten van het medisch management onder het primaire proces
opgenomen.

Kosten woordvoering
17.449

Personeelskosten

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa
Computerapparatuur
Inventaris

9.872

22.591

21.024

10.837
33.428

30.896

n7 ;,,iteraccountants
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015

2014

Huur onroerend goed

60.984

60.984

Onderhoud onroerend goed

16.913

6.584

Gas, water en elektra

9.186

12.656

Grond- en andere lasten

2.935

1.348

14.144

8.730

Overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten

Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Opbrengsten lilt onderverhuur

1.557

276

105.719

90.578

-3.000

-3.000

102.719

87.578

Kosten fondsenwerving
73.043

Kosten fondsenwerving

Externe communicatie
Externe communicatie

11.428

40.272

Kosten jaarverslag

10.432

16.284

21.860

56.556

3.594

586

Algemene personeelskosten
Personeelskosten

egisteraccountants
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015

2014

Drukwerk

18.342

16.016

Telefoonkosten

12.959

13.792

Portokosten

9.196
14.386

6.800

Klein materiaal en onderhoud inventaris

2.451

6.244

Kantoorbenodigdheden
Contributies en abonnementen

6.471

5.893

1.384

383

395

320

1.931
67.515

1.054

Bedrijfsvoering

Verzekeringen

Internetkosten
Overige kosten bedrijfsvoering

6.440

56.942

Kosten inhuur
8.470

9.885

Administratiekosten

17.346

Advieskosten

30.803

15.017
23.289

478

746

49.925

43.101

Accountantskosten

Vertrouwenspersoon
Automatiseringskosten
Klachtencommissie
Overige algemene kosten

2.421

917

3.186
112.629

11.211
104.166

3.649

2.346

Bestuurskosten
Kosten bijeenkomsten bestuur

Ingevolge de statuten van de stichting genieten de leden van het bestuur geen bezoldiging.
Gemaakte onkosten worden vergoed.
Projectkosten
Project euthanasieconsulent

51.113
5.831
5.944

Project scholing
ti
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015

2014

7

2.139

1.325

5.164

1.325

6.072

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente spaarrekening

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente schuld aan kredietinstelling

908

Rente overige schulden

's-Gravenhage, 10 maart 2016
Stichting Levenseindekliniek
Directeur:
S. Pleiter

Ondertekening bestuur:
Voorzitter:
De heer Dr. J.N. Schreuder

Penningmeester:

Secretaris:

Lid:

Mevrouw Drs. A.H.B.M. van den Wildenberg

Mevrouw M.S.C. Mous

De heer Drs. A.A.J. Streppel

Lid:
Mevrouw Mr. E. Pans
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3. Overige gegevens
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
Het bestuur stelt, met betrekking tot het resultaat over het boekjaar 2015, de volgende resultaatbestemming
voor:
Mutatie van de bestemmingsreserve
Mutatie van de overige reserves

-5.876
394.894
389.018

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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3.3 Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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4. BIJLAGEN
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4.1 Vergelijking begrotingscijfers 2015
Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

30.000
92.800

1.819.899
143.348
204.572
130.794
30.896
102.719

42.950
54.650
88.000
3.500
411.700
2.750
2.473.710

3.594
21.860
67.515
112.629
3.649
56.944
1.318
2.699.737

943.275
140.905
136.063
181.914
17.449
33.428
87.578
73.043
586
56.556
56.942
104.166
2.346

Begroting
2015
€
Kosten primair proces
Kosten triage
Kosten backoffice
Kosten directie en management
Kosten woordvoering
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kosten fondsenwerving
Algemene personeelskosten
Externe communicatie
Bedrijfsvoering
Kosten inhuur
Bestuurskosten
Projectkosten
Financiële baten en lasten

1.254.960
182.300
169.300
140.800

3.933
1.838.184
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4.2 Recapitulatie bestemmingsreserve "Consulent euthanasie"

2015

Ontvangsten
48.000

Subsidie NVVE

48.000
Bestedingen
48.501

Personeelskosten

737
1.875

Reis- en vergaderkosten
Overige kosten

51.113
-3.113
3.113

Gefinancierd uit bestemmingsreserve "Consulent euthanasie"
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