
ANBI gegevens Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe   

Stichting Hospicezorg  Zuidoost-Drenthe  is door de belastingdienst geregistreerd als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting Hospicezorg  
Zuidoost-Drenthe wil schenken of nalaten is het wellicht belangrijk te weten dat Stichting 
Hospicezorg als ANBI is vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. 
 
Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te 
publiceren met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te 
bevorderen. Voor de Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe treft u deze gegevens 
hieronder aan. 
 
Naam: 
Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe   
 
Fiscaal nummer: 
8013.54.882 
 
Contactgegevens: 
Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe   
Secretariaat: p/a Markeweg 1 

7822 GC  EMMEN 
Telefoon: 0591- 691729 
b.g.g.:  0591- 651120 (Hospice ’t Huis van Heden) 
e-mail:  info@hospice-emmen.nl 
 
Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur van de Stichting Hospicezorg  Zuidoost-Drenthe is als volgt samengesteld: 

 De heer H.J. Hulsegge, voorzitter 

 Mevrouw C.P.M. Heeres,1ste secretaris 

 Mevrouw M.J. Meulenbelt, 2de secretaris   

 De heer C. Nannen, penningmeester 

 De heer J.A. Krans, bestuurslid 

 Mevrouw C.D. van Leeuwen, bestuurslid  
 
Doelstelling: 
De doelstelling van Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe wordt in de statuten in artikel 2 
omschreven: 

1. Het oprichten van een hospice; 
2. Het verwerven van de daarvoor benodigde voorzieningen, waaronder huisvesting; 
3. Het verlenen van hulp in een hospicehuis door middel van ondersteuning en 

palliatieve zorg aan  
a. mensen in de laatste fase van hun leven en  
b. hun verwanten binnen de regio Zuidoost-Drenthe; 

4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Onder “hospicezorg” wort in deze statuten verstaan kortdurende opvang buitenshuis met 
geïntegreerde medische -, verpleegkundige -, verzorgende  -, psychosociale- en/of pastorale 
ondersteuning, verleend door professionele hulpverleners en vrijwilligers aan de terminale 
patiënt en diens naasten in daartoe specifiek ingerichte ruimtes. 
                           
Beleidsplan: 
Voor de jaren 2009-2014 hebben Stichting Hospice Zorg Zuidoost-Drenthe en Stichting 
Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe gezamenlijk één meerjarenbeleidsplan opgesteld. 

mailto:info@hospice-emmen.nl


 
Beloningsbeleid: 
De bestuursleden van de Stichting Hospicezorg  Zuidoost-Drenthe genieten geen beloning 
voor hun werkzaamheden. 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
Bestuursverslag 2012 van de Stichting Hospicezorg Zuidoost Drenthe. 
 
Financiële Verantwoording 
Balans, Staat van Baten en Lasten en toelichting over het kalenderjaar 2012. 


