Stichting Vrienden van

Procedure Weerstandsreserve - Hospice De Wingerd
Naast de inkomsten voor de verpleegkundige zorg vanuit de zorgverzekeraars en de
huishoudelijke zorg vanuit de WMO, met daarnaast de eigen bijdragen van de cliënt is Hospice De
Wingerd ook afhankelijk van giften. Hiermee kunnen extra voorzieningen gerealiseerd worden,
bijvoorbeeld door kleinschalige projecten die het welbevinden van de cliënten met hun naasten
veraangenamen. Dit komt dan ook ten goede voor de vrijwilliger en de professionals die werkzaam
zijn binnen de Hospice.
Denkbare situaties die tot een tekort kunnen leiden en niet opgelost kunnen worden door Zorggroep
Charim: Gedeeltelijke, langdurige of totale leegstand en daardoor mogelijk totale sluiting van
Hospice De Wingerd.
Sinds de start van Hospice De Wingerd in 2001 reserveert de Stichting een bedrag als reserve voor
de situatie van een [dreigend] exploitatietekort als hierboven benoemd. Deze eigen reserve is een
vaste voorziening op de balans van Stichting Vrienden De Wingerd.
Als uitgangspunt voor een minimale buffer kan uitgegaan worden van 25% van het jaarbudget, een
mogelijkheid om in te zetten bij ontslagprocedures van het personeel bij sluiting van Hospice De
Wingerd en / of bij een doorstart van het Hospice door Stichting Vrienden De Wingerd.
In de loop van de jaren is deze weerstandsreserve aangepast. Het bestuur heeft 8 november 2019
besloten deze weerstandsreserve vanaf 2020 op de balans op te nemen van € 200.000,Buiten de buffer ten behoeve van de exploitatie zullen financiën beschikbaar moeten blijven voor
andere uitgaven. Uitgangspunt hierbij is dat voor grote uitgaven eerst een poging wordt ondernomen
door Zorggroep Charim om reguliere gelden van buiten te verwerven, zoals bijvoorbeeld subsidies
en /of andere afspraken bij het Zorgkantoor.
Bij een beroep op de weerstandsreserve van Stichting Vrienden De Wingerd doet de manager van
Hospice De Wingerd samen met de bestuurder van Zorggroep Charim daartoe een gemotiveerd,
gedetailleerd schriftelijk verzoek.
Vastgesteld in de bestuursvergadering, 8 november 2019,
Stichting Vrienden van De Wingerd.
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