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1 Inleiding 
   

1.1.    Statutaire doelstelling en financiering 
 

De stichting Sravana is opgericht op 23 juli 1997 en heeft tot doel de terminale 

zorgverlening in Doetinchem en omgeving mede gestalte te geven.  

 

Hieronder wordt verstaan het ondersteunen en/of begeleiden van personen die 

daarom verzoeken, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel alsook 

spiritueel gebied in de laatste levensfase, alsmede ondersteuning en/of begeleiding 

te bieden van naast betrokkenen. 

 

Sravana is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling 

(ANBI-nr. 8062 82 411) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 41053628.  

 

De Stichting ontvangt voor haar werkzaamheden subsidie van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van gemeenten in haar werkgebied, met 

name Doetinchem. Daarnaast is de organisatie afhankelijk van giften en legaten. 

Ook wordt financiële ondersteuning geboden door de Stichting Vrienden van 

Sravana. 

 

1.2.    Hospice 
 

Hospice Sravana biedt zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste fase 

van hun leven wanneer dit thuis niet meer mogelijk of gewenst is. 

 

Ons hospice is een huis waar gasten en hun naasten in alle rust afscheid van elkaar 

kunnen nemen. Op een persoonlijke manier wordt zorg en verpleging geboden 

waarbij de eigen wens van de gast centraal staan. In het hospice is plaats voor vijf 

gasten. 

 

Geschoolde vrijwilligers nemen een 

belangrijke plaats in bij de praktische directe 

zorg voor onze gasten. De verpleegkundige 

zorg wordt gegeven door een vast team van 

verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie 

Sensire die ook ’s nachts worden ingezet. De 

medische zorg wordt verleend door de eigen 

huisarts. Eventueel neemt een huisarts uit 

Doetinchem deze zorg over. De 

partner/familie kan naar eigen wens zoveel mogelijk verzorging in het hospice 

blijven geven. 

 

 

 

 



 

 

1.3.    Thuis 
 

Als het einde van het leven en het moment van sterven nadert, is het 

waardevol om thuis, te midden van de eigen familie te zijn.  
 

De partner, kinderen, familie en vrienden willen hun dierbare tot het laatst toe zelf 

verzorgen. Maar de verzorging kan te zwaar worden. Dan kunnen de vrijwilligers 

van Sravana Thuis ondersteuning bieden. 

 

De ondersteuning van onze vrijwilligers staat naast de 

professionele hulp van bijvoorbeeld de huisarts en de 

wijkverpleegkundige. Onze vrijwilligers zijn geschoold in 

eenvoudige verzorgende handelingen en in het omgaan 

met stervenden en hun naasten. De coördinator 

bespreekt met de familie wat gewenst en mogelijk is. Zij 

maakt in overleg een rooster voor de inzet van 

vrijwilligers. Dit kan zowel ’s nachts als overdag zijn. 

 

1.4.      Kwaliteitszorg 

 

Afgelopen periode heeft VPTZ Nederland gewerkt aan de realisatie van een 

Kwaliteitskompas voor de aangesloten instellingen, waaronder dus ook 

Sravana. Het Kwaliteitskompas geeft het denken over en het werken aan 

kwaliteit meer structuur en samenhang en maakt deze ook inzichtelijk, zowel 

voor onze gasten als de organisaties waar wij mee samenwerken. 
 

Het Kwaliteitskompas is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om te kijken naar 

en te werken aan kwaliteit. Het is een flexibel model, ingericht vanuit de 

perspectieven van relationele, professionele en organisatorische kwaliteit en 

passend bij de diversiteit van de leden van VPTZ Nederland. 

 

Bestuur en coördinatoren volgen al deze ontwikkelingen op de voet en zijn ook 

middels het bijwonen van de regionale en landelijke bijeenkomsten betrokken. 

Hiermee doen we uiteraard ons voordeel bij de verdere inrichting en vormgeving 

van het project “Toekomstbestendig Sravana”.  

 

Het verpleegkundig team van Sensire werkzaam binnen het hospice hanteert het 

kwaliteitskader wijkverpleging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  Wie zetten zich in voor Sravana 
 

2.1.    Vrijwilligers 
 

Op 31 december 2021 waren er voor Sravana als geheel 66 vrijwilligers 

beschikbaar (55 vrouwen, 11 mannen): 56 voor het hospice en 10 exclusief 

voor de zorg thuis. Van  alle vrijwilligers zijn er 2 die zowel in het hospice als 

voor de zorg thuis inzetbaar zijn. 

 

De indeling qua leeftijden is als volgt: 

Jonger dan 60 jaar 19 vrijwilligers 

Ouder dan 60 jaar  47 vrijwilligers 

 

Een groot aantal van de vrijwilligers heeft een zorg- of onderwijsachtergrond.  

. 

Naast de directe zorgtaken zijn (een deel van) de vrijwilligers tevens actief binnen 

de kookgroep, evenementencommissie, onderhoud van de tuin, de zorg voor steeds 

verse bloemen in huis of bij het verrichten van voorkomende 

onderhoudswerkzaamheden. Tevens wordt door de vrijwilligers aandacht besteed 

aan bijzondere gebeurtenissen zoals, verjaardagen, huwelijksfeesten of andere 

bijzondere gelegenheden.  

 

Een wisselend aantal vrijwilligers organiseert de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst, 

die helaas ook dit jaar door de coronamaatregelen niet heeft kunnen plaatsvinden. 

Daarvoor in de plaats hebben nabestaanden een ‘herdenkingskaart’ en een zakje 

vergeet-mij-nietjes toegezonden gekregen.  

 

In het verslagjaar zijn drie vrijwilligers voor de inzet thuis gestopt. Wij hebben een 

nieuwe vrijwilliger voor thuis verwelkomd. Voor de inzet in het hospice zijn er drie 

vrijwilligers gestopt, maar gelukkig hebben zich ook weer vijf nieuwe bij ons 

aangesloten. Redenen om het werk te beëindigen zijn vooral hoge leeftijd en 

gezondheidsproblemen. 

 

Over het gehele jaar melden zich regelmatig 

vrijwilligers aan bij Sravana via mond-op-

mondreclame, media-artikelen, de website en werving, 

zoals door het organiseren van inloopochtenden en 

informatiebijeenkomsten. Deze nieuwe vrijwilligers 

volgen voordat ze worden ingezet, eerst de 

introductiecursus die in regionaal verband in het voor- 

en najaar wordt gegeven. 

  

In 2021 is er een bijlage aan het geldende beleidsplan toegevoegd waarin het 

bestuursbeleid betreffende de vrijwilligers is vastgelegd. Het gaat dan om de visie 

op het vrijwilligerswerk en om de betekenis, inrichting en organisatie ervan. Tevens 

is vastgelegd hoe werving, selectie, overleg, inspraak en deskundigheids-

bevordering is georganiseerd. Voor 2022 plant het bestuur twee overleg-momenten, 



 

 

in voor- en najaar, met de vrijwilligers met als doel een wederzijdse uitwisseling van 

ervaringen, ideeën en plannen. 

 

2.2.    Coördinatoren 
  

Per 31 december 2021 is de samenstelling van het coördinerend team als volgt 

ingevuld: 

 

- Mevrouw H.E.A. Klumper - Langenkamp, alg. coördinator,  

- Mevrouw G.W. Kouwen - Jansen, coördinator,  

- Mevrouw J.M.M. Bolder - Simons, coördinator.  

 

Mevrouw Bolder is specifiek belast met de activiteiten van Sravana Thuis. De 

arbeidsduur voor de algemeen coördinator is in 2021 nader vastgesteld op 30 uur 

per week. Voor de beide andere coördinatoren is de arbeidsduur nader bepaald op 

24 uur per week ieder. 
 

2.3.    Bestuur 
 

Gedurende het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Bij 

aanvang van het jaar was de samenstelling als volgt: 

 

- Pieter Jan Eshuis – voorzitter 

- Arjan de Brouwer – secretaris 

- Willem Jan Dolk – penningmeester 

- Rianne Dunnewold 

- Liesbeth Laman Trip 

- Ankie Vrielink 

- Frans Derksen 

 

In het voorjaar van 2021 is het besluit genomen om het tot dan toe bestaande 

onderscheid tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur los te laten en verder te 

gaan als één bestuur. In dit verband hebben de dames Dunnewold, Laman Trip en 

Vrielink het bestuur verlaten. 

Daarnaast waren de heren de Brouwer en Dolk aftredend. Zij hebben zich ook 

beiden niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode. 

 

In de loop van 2021 zijn een drietal nieuwe bestuursleden ingestroomd te weten Jan 

Föllings (beoogd penningmeester), Rinus Lauret (belast met PR en communicatie) 

en Henk Hendriks (secretaris). Na een overgang- en inwerkperiode heeft Jan 

Föllings ultimo 2021 het penningmeesterschap overgenomen van Willem Jan Dolk.  

 

Ultimo 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

- Pieter Jan Eshuis – voorzitter 

- Henk Hendriks – secretaris 

- Jan Föllings – penningmeester 

- Rinus Lauret – pr en communicatie  

- Frans Derksen – zorg 



 

 

2.3.1. 
 

Het algemeen bestuur is 3 maal bijeen geweest, het dagelijks bestuur 5 maal. Het 

bestuur in de nieuwe samenstelling is 3 maal bijeen geweest. Naast de reguliere 

onderwerpen (begroting, jaarrekening, subsidieaanvragen) is meer in het bijzonder 

aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen. 

 

2.3.2. 
 

De aanpak van de corona-epidemie heeft in 2021 wederom zowel in het hospice als 

in de thuisondersteuning veel gevraagd van onze vrijwilligers, onze coördinatoren 

en de verpleegkundigen van Sensire. Gelukkig hebben we het hospice niet hoeven 

sluiten. 

 

Ook hebben we thuisaanvragen weer kunnen honoreren. Steeds hebben we drie of 

vier van de vijf gastenkamers beschikbaar kunnen houden in het hospice. Dit om de 

omvang van het verkeer in ons hospice van met name bezoekers van onze gasten 

beheersbaar te houden. Dit alles uiteraard met de noodzakelijke aandacht voor 

veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en die van het Sensire-team.  

 

Op deze plaats willen wij nogmaals onze waardering uitspreken voor onze 

vrijwilligers die zich steeds hebben ingezet voor onze gasten en zorgvragers. 

Zonder hen zou het beslist niet mogelijk zijn geweest om onze dienstverlening in 

deze uitzonderlijke tijden zo goed te continueren. 

 

2.3.3.  
 

In 2021 is op niet regelmatige basis op bestuurlijk niveau afstemming geweest met 

De Vrienden van Sravana. Beide besturen hebben de intentie uitgesproken hier in 

het jaar 2022 meer regelmaat in te brengen. De Vrienden van Sravana zijn van 

grote waarde voor de Stichting Sravana met name daar waar het gaat om de 

financiële ondersteuning vanuit de ontvangen donaties en de zogenaamde ‘club van 

honderd’. 

 

In 2021 kon onder andere op deze wijze een geheel nieuwe binnentuin bij ons 

hospice worden aangelegd. Ook diverse andere kleinere investeringen konden op 

deze wijze worden gefinancierd. Beide besturen hebben afgesproken nader te 

bezien in welke grote investeringen De Vrienden kunnen ondersteunen waarbij de 

wens is dit te baseren op keuzes die worden gemaakt in het kader van een 

‘Toekomstbestendig Sravana’ (zie volgende paragraaf). 

 

2.3.4. 
 

In 2020 is besloten externe ondersteuning in te roepen om het bestuur te 

ondersteunen bij de doorontwikkeling naar een “Toekomstbestendig Sravana”. In 

eerste instantie is het bestuur (ook in de eerste helft van 2021 ondersteund door 

Gerrit Jan van Ochten (TVO solutions) en Theo van den Bos (Edujet).  



 

 

Er zijn aanbevelingen gedaan om langs een aantal lijnen ‘het huis op orde’ te 

brengen om daarmee goed voorbereid te zijn op een aantal externe en interne 

toekomstige ontwikkelingen.  

 

Door het bestuur is medio 2021 besloten niet verder te gaan met de ingeroepen 

externe ondersteuning, dit voornamelijk vanwege de verschillen van inzicht over de 

te volgen koers. Door het bestuur in nieuwe samenstelling is in het tweede halfjaar 

van 2021 besloten externe ondersteuning in te roepen van een deskundige uit het 

werkveld; de heer Peter Weda. Onder zijn leiding heeft het bestuur in november een 

vruchtbare dag gehad die geresulteerd heeft in een aanpak die op brede consensus 

kan rekenen. Deze aanpak voorziet in een aantal te nemen stappen zodat Sravana 

‘klaar is voor de toekomst’.  

 

De uitvoering hiervan vindt plaats in 2022 in de vorm van een programma genaamd: 

Sravana, van goed naar beter. Hiermee wordt recht gedaan aan al het waardevolle 

dat in de loop van de afgelopen decennia is opgebouwd en de kennis, kunde en 

grote inzet die wordt ingebracht door alle betrokkenen en die Sravana hebben 

gemaakt tot wat het nu is. Tegelijkertijd wordt erkend dat een aantal zaken 

veranderd moet worden om, rekening houdend met alle interne en externe 

ontwikkelingen, de dienstverlening van Sravana op minimaal hetzelfde niveau te 

houden in de toekomst. De focus van het programma ligt onder meer op de herijking 

van de bestuurlijke structuur, de verdere professionalisering van de organisatie, het 

blijvend voldoen aan wet- en regelgeving, de versterking van de interne 

communicatielijnen, het PR-beleid (waaronder vernieuwing van de website), de 

huisvesting etc. 

 

2.3.5. 
 

Frans Derksen, sinds 2020 lid van het bestuur, heeft op zich genomen om een 

beleidsdocument te schrijven over de maatschappelijke en demografische 

ontwikkelingen in de Achterhoek en de relevantie daarvan voor het werk in 

hospice en thuiszorg.  

 

Hij doet dit aan de hand van een onlangs uitgebracht rapport over de 

gezondheidszorg gerelateerd aan de demografische ontwikkelingen in de 

Achterhoek en van de trendanalyse palliatieve terminale zorg. Daarnaast heeft hij 

interviews gehouden met voor ons belangrijke stakeholders zoals Sensire, het 

Transferbureau van het Slingeland Ziekenhuis, Huisartsenzorg Oude IJssel, de 

Gemeente Doetinchem, verpleegkundigen en vrijwilligers, VIT-hulp bij mantelzorg, 

etc. De resultaten van zijn verkenningen zijn in de loop van 2021 gepubliceerd. Door 

deze stakeholders en met name door Sensire en het Slingeland Ziekenhuis wordt 

hospice Sravana als een sleutelspeler gezien in het leveren van palliatieve zorg in 

de regio Doetinchem.  

 

Sravana heeft een belangrijke ‘goodwill’ opgebouwd en wil ook graag adequate 

palliatieve zorg blijven leveren. De zorgkloof, door de dubbele vergrijzing in de 

achterhoek, dwingt Sravana in de toekomst tot belangrijke keuzes.  

 

 



 

 

Door de vergrijzing zal enerzijds de palliatieve zorg toenemen, meer divers worden 

en complexer zijn en anderzijds een dreigend tekort aan zorgverleners ontstaan. 

Sravana zal hierdoor voor keuzes komen te staan betreffende het adequaat zijn van 

inrichting en aantal van haar huidige gastenkamers.  

 

Ook het aantrekken van nieuwe en jongere vrijwilligers is een belangrijk 

aandachtspunt. Het vinden van vrijwilligers en zorgverleners is een algemeen 

Achterhoeks probleem. Daarom zoekt het bestuur contact met de 8 RHK De 

Gezondste Regio en Het Graafschap college. 

 

2.3.6. 
 

  Met Sensire zijn gesprekken gevoerd over de plannen 

  van Sensire voor (ver)nieuwbouw op het terrein van 

  Den Ooiman, waar ook het hospice is gevestigd. Deze 

plannen hebben in de loop van 2021 een meer concreet karakter gekregen. In 2022 

vindt verdere doorontwikkeling plaats. 

 

2.4. Raad van Advies 
 

De Stichting Sravana kent een Raad van Advies - met de volgende 

samenstelling: 

 

- de heer E.L. Bomers, directeur patiëntenzorg Slingeland Ziekenhuis (vertrokken 

in de loop van 2021)  

- de heer C. Doppenberg, oud-notaris 

- de heer B. Petersen, oud-bankfunctionaris (vertrokken in de loop van 2021) 

- de heer W. Stoer, oud-registeraccountant 

- de heer F. Reijnders, gynaecoloog n.p. 

- mevrouw R.M.H. Wilke, raad van bestuur Sensire. 

Tenminste eenmaal per jaar wordt de Raad van Advies geïnformeerd over de gang 

van zaken tijdens de afgelopen periode op het gebied van instellingsbeleid en 

financiën en wordt om advies gevraagd over belangrijke voornemens. Mede als 

gevolg van de corona pandemie heeft er in 2021 geen afstemming plaatsgevonden 

met de Raad van Advies. 

 

2.5. Stichting Vrienden van Sravana 
 

Sravana prijst zich gelukkig met een zeer actieve Vriendenstichting die zoveel 

mogelijk financiële ondersteuning verleent.  

 

De Vrienden genereren inkomsten uit acties en 

fungeren ook als intermediair tussen personen 

of instellingen die het werk van Sravana 

financieel mede mogelijk willen maken. Nieuw 

is het initiatief voor de oprichting van een Club 

van Honderd. 

 



 

 

Het bestuur van de Vrienden is als volgt samengesteld: 

 

- Peter Lukassen – voorzitter 

- Ineke van de Hel – secretaris 

- Marcel Caubo – penningmeester 

- Ietsje Kuiper 

- Lideke Simon (vertrokken in de loop van 2021) 

- Arie Hulsteijn 

- Jan Dekker 

- Theo Wenting 

 

2.6. PR en Communicatie 
 

Gedurende het verslagjaar is de samenstelling van de PR-commissie gewijzigd. Bij 

aanvang van het jaar telde de commissie zes leden. In het eerste kwartaal van 2021 

hebben zowel Lideke Simon alsook Freda Derksen afscheid genomen. Zij hebben 

zich vele jaren ingezet voor het vergroten van de naamsbekendheid van Sravana. 

Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Tegelijkertijd heeft Jaap Simon zijn taak als 

webbeheerder neergelegd. Hoewel hij niet officieel lid was van de PR-commissie 

heeft hij met het bouwen en onderhouden van de website een onmisbare bijdrage 

geleverd aan de naamsbekendheid van Sravana. Ook hem zijn wij hiervoor veel 

dank verschuldigd.  

 

Toegetreden tot de PR-commissie zijn Miriam Szalata (journaliste en 

tekstschrijfster) en namens het bestuur, Rinus Lauret. De commissie is nu als volgt 

samengesteld: 

 

- Rinus Lauret 

- Annemiek Siebers 

- Miriam Szalata 

- Heleen Klumper 

- Judith Nijland 

- Ietsje Wierstra (namens de stichting Vrienden van Sravana) 

De eerste taak waarvoor de PR-commissie zich gesteld zag was het bouwen van 

een nieuwe website die zowel technisch als wel uitstraling aansluit bij de 

verwachtingen van de huidige tijd. In het bedrijf Mull2Media heeft Sravana een 

professionele partner gevonden die geheel belangeloos en in nauwe samenspraak 

met de leden van de commissie deze taak op zich heeft genomen. Sravana is 

Mull2Media hier zeer erkentelijk voor. Diezelfde erkentelijkheid geldt ook t.a.v. 

Simon Schutter die eveneens belangeloos de fotografie voor zijn rekening heeft 

genomen. De nieuwe website zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 

online gaan. 

 

Aansluitend op de nieuwe website zullen tevens het logo en andere uitingen van 

Sravana geactualiseerd worden. Eenduidigheid m.b.t. de huisstijl is daarbij een 

belangrijke leidraad. Ook in 2021 participeerde de PR-commissie in diverse 

projecten en werkgroepen.  

 

 



 

 

3 Netwerken 
 

3.1. VPTZ Nederland 
 

Sravana is aangesloten bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale 

Zorg Nederland (VPTZ), gevestigd te Amersfoort, de koepelorganisatie voor 

organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.  

 

    VPTZ Nederland ondersteunt de lid-organisaties met informatie, 

kennis en diverse soorten gereedschap, behartigt hun belangen 

richting stakeholders en financiers (waaronder het ministerie van 

VWS), stimuleert de kwaliteit/deskundigheid van zorg en 

organisatie, o.a. door middel van scholing aan vrijwilligers, 

coördinatoren en bestuursleden. 

 

3.2. Federatie VPTZ Oost-Gelderland 
 

Ook is Sravana aangesloten bij en op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in de 

Federatie VPTZ Oost-Gelderland, het samenwerkingsverband van vijf VPTZ-

organisaties in de Achterhoek. In de loop van 2021 is besloten om deze federatie 

per 31 december 2021 te beëindigen. De vijf organisaties zullen wel onderling 

contact houden zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau (coördinatoren) 

Dit om van elkaar te leren, afstemming te hebben en elkaar zo nodig te 

ondersteunen. 

 

3.3. Overige 
 

De algemeen coördinator van Sravana maakt deel uit van het netwerk palliatieve 

zorg West-Achterhoek, dat eens per twee maanden bijeenkomt. Vanwege de 

coronamaatregelen zijn de netwerkbijeenkomsten digitaal gehouden. Een van de 

activiteiten waar Sravana aan deelneemt is het organiseren van het Café 

Doodgewoon. Dit Café organiseert bijeenkomsten voor allen die zelf te maken 

hebben met ernstig zieken en belangstellenden. Om dezelfde reden hebben deze 

helaas ook dit jaar niet kunnen plaatsvinden.  

Tot slot kunnen nog worden genoemd de contacten met de teams van de 

verschillende thuiszorgorganisaties in ons werkgebied, met het Transferbureau van 

het Slingeland Ziekenhuis, de huisartsenpost en apotheek BENU, alle te 

Doetinchem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Kerngetallen 
 

4.1. Hospice 
 

In het jaar 2021 zijn 33 gasten (22 vrouwen en 11 mannen) opgenomen. Deze 33 

gasten komen uit de gemeenten Doetinchem (17), Bronckhorst (3), Montferland (3), 

Oude IJsselstreek (5), Doesburg (1) en overige gemeenten (4). 

De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 37 dagen. Het bezettingspercentage bedroeg 

66,8% tegenover een gemiddelde verblijfsduur van 25,8 dagen en een 

bezettingspercentage van 59,3% in 2020. De daling van de bezetting in 2021 ten 

opzichte van die in 2020 (idem) kan voor een groot deel worden toegeschreven aan 

de gevolgen van de pandemie Covid-19.  

Sravana is genoodzaakt geweest om het aantal beschikbare gastenkamers terug te 

brengen van vijf naar drie gedurende de eerste negen maanden. In het vierde 

kwartaal in het aantal kamers beperkt tot 4.  

In 2021 is er 1 gast overgeplaatst naar een verpleeghuis en hebben we 1 gast voor 

respijtzorg opgenomen. 

 

 

4.2. Zorg thuis 
 

In het jaar 2021 zijn 31 hulpvragen ontvangen (20 vrouwen, 11 mannen), waarvan 

18 vragen tot een daadwerkelijke inzet hebben geleid. Totaal werd 577 uren hulp 

geboden, waarvan 68 uren overdag/’s avonds en 509 uren ’s nachts. 26 cliënten 

kwamen uit de gemeente Doetinchem en 5 uit de gemeente Bronckhorst. 

Bij 4 cliënten werd een intake gedaan, maar dat heeft niet geleid tot inzet van een 

vrijwilliger. De reden voor het niet verlenen/beëindigen van hulp was overlijden. Bij 9 

aanvragen waren er geen vrijwilligers beschikbaar, deels ook door Corona 

pandemie. Deze aanvragen zijn overgedragen aan collega organisaties.  

 

4.3. Samenvatting gegevens 2014 – 2021 
 
    

  
2021 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

                 HOSPICE 
                

                 Aantal opgenomen 
gasten 

 

33 
 

42 
 

58 
 

55 
 

50 
 

70 
 

43 
 

38 

                 Bezettingspercentage 
 

66,8 
 

59,3 
 

83,7 
 

82,1 
 

67,4 
 

59,1 
 

40,4 
 

53,8 

                 Gemiddelde 
verblijfsduur  

36,9 
 

25,8 
 

26,3 
 

27,2 
 

26,2 
 

15,4 
 

17,3 
 

25,7 

                 ONDERSTEUNING 
THUIS                 

                 Inzet in uren 
 

577 
 

581 
 

611 
 

657 
 

1.320 
 

717 
 

948 
 

1.458 

 



 

 

5 Financiële gegevens 
 

5.1. Verslagjaar 2021 
 

In 2021 heeft Sravana een specifieke gift van € 10.000,00 mogen ontvangen, 

naast de vaste bijdrage van € 10.000,00 die met Sensire is overeengekomen. 

  

In de eerste negen maanden van 2021  heeft  Sravana het aantal gastenkamers als 

gevolg van de Covid-19 maatregelen teruggebracht van 5 naar 3 kamers. In het 

laatste kwartaal is het aantal kamers beperkt tot 4.  

5.2. Ontwikkelingen komende jaren 
 

De stichting Sravana is voor een belangrijk deel afhankelijk van de subsidies, de 

bijdragen van de gasten, van sponsoren en van particuliere gevers.  

De egalisatiereserve is in het jaar 2008 gevormd in samenhang met onzekerheid 

over de hoogte van de ministeriële bijdragen. De hoogte van de ministeriële bijdrage 

wordt bepaald op basis van het gemiddelde aantallen verzorgde gasten in drie 

voorgaande jaren, waardoor onbalans kan ontstaan tussen inkomsten en uitgaven.  

Het totale aantal te verzorgen cliënten in Nederland is stijgende hetgeen betekent 

dat de vergoeding per cliënt daalt.  

Daarnaast heeft het ministerie op 2 december 2021 gepubliceerd dat de jaarlijkse 

groei van het totale subsidiebedrag wordt verlaagd van 3% naar 1.5%. Dit betekent 

dat de lasten voor ons hospice zullen toenemen aangezien dit niet voldoende is om 

de sterke stijging van de kosten vanwege inflatie te compenseren.  

Als gevolg van Covid–19 en het verminderde aantal gasten -mede daardoor- in de  

jaren 2020 en 2021 zal de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid voor 

onze Stichting naast de hierboven genoemde factoren (duidelijk) lager uitvallen in 

2023. 

Verder zal door de onzekerheid van een aantal van de inkomsten Sravana over een 

zeker weerstandsvermogen moeten beschikken. 

Onder verwijzing naar punt 2.3.6. is in 2019 de bestemmingsreserve in het leven 

geroepen.  

Als  gevolg van  demografische factoren en de verminderde beschikbaarheid van 

zorgpersoneel zal de vraag voor het Hospice in de komende jaren toenemen. 

Bovendien zal onze behuizing aan de huidige eisen van een bijna thuis huis in de 

komende jaren moeten worden aangepast.  

Het exploitatie-overschot van dit boekjaar wordt zoals in de Bestuursvergadering 

van 24 maart 2022 bij unaniem besluit genomen voor € 40.000,00 aan deze reserve 

toegevoegd. 

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 

 



 

 

5.3. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

In maart 2022 is een sterke verbetering van de Covid–19 situatie in Nederland 

opgetreden en heeft de Nederlandse regering de Covid–19 maatregelen volledig 

afgeschaft. Onze Stichting heeft hierdoor het besluit kunnen nemen om het gebruik 

van het aantal gastenkamers weer terug te brengen naar 5. 

 

 

 

 

 

Doetinchem,  

Namens het bestuur van de Stichting Sravana 

 

 

 

P.J. Eshuis                     J. G. Föllings 

     voorzitter                     penningmeester 
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Stichting SRAVANA 
Balans per 31 december 2021

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Nog te ontvangen posten 105.713€    100.665€    

Liquide middelen 641.263€    562.524€    

746.976€    663.189€    

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Reserves 680.630€    640.551€    

Voorzieningen 32.000€      -€                

Giften voor specifieke doeleinden 906€           2.209€        

Nog te betalen kosten 33.440€      20.429€      

746.976€    663.189€    
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Stichting SRAVANA
Toelichting algemeen en balans

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Subsidie grondslagen

Ontvangen zaken en diensten om niet

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede de waardering voor de 
bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Indien niet anders vermeld worden activa en passiva 
opgenomen voor de nominale waarde.

De Stichting ontvangt in een aantal gevallen baten in de vorm van zaken of diensten, welke baten niet 
worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Zo wordt voor het gebouw dat al vele jaren bij de 
Stichting in gebruik is geen huur betaald. 
Ontvangsten uit giften en donaties, die een specifieke bestemming hebben worden daartoe aangewend. 
Uitgaven worden in mindering gebracht op de ontvangen bedragen. Het  eventueel resterend saldo wordt 
ten laste van het resultaat gebracht.

Onze stichting ontvangt subsidie van het ministrie van VWS op basis van het gemiddeld aantal geholpen 
cliënten per jaar aan wie wij in de referentieperiode (2017 tot en met 2019) vrijwillige palliatieve terminale 
zorg hebben verleend.

De subsidie wordt berekend door het beschikbare bedrag voor 2021 van € 24.011.000,00, zodanig te 
verdelen onder de instellingen waaraan de subsidie wordt verstrekt, zodat elke instelling per cliënt 
hetzelfde percentage van het desbetreffende maximumbedrag per categorie ontvangt.

Onze stichting behoort tot de categorieën bijna-thuis-huis (Hospice) en betaalde coördinatie in de 
thuissituatie (Thuiszorg).

Onze stichtng heeft bij het opstellen van de jaarrekening de richtlijnen voor kleine organisaties zonder 
winststreven gevolgd.

Voor het Hospice wordt jaarlijks aan de gemeente Doetinchem en omliggende gemeentes een bijdrage 
gevraagd ter hoogte van de kosten voor huishoudelijke hulp op basis van het aantal opgenomen clienten.

De bijdragen van de gemeenten worden jaarlijks opnieuw aangevraagd en vastgesteld en zijn niet 
structureel.

De bijdrage van de gemeente Doetinchem wordt getoetst aan het "Beleidskader Sociaal Domein 2017 - 
2020" en de subsidieregeling "Vrijwilligerswerk Doetinchem 2015".

Voor de Thuiszorg wordt jaarlijks aan de gemeente Doetinchem een bijdrage gevraagd voor het 
begrotingstekort.
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Stichting SRAVANA
Toelichting algemeen en balans

Toelichting op de balans

ACTIVA
31-12-2021 31-12-2020

Nog te ontvangen posten
Debiteuren 1.775€        2.085€        
Voorziening oninbare debiteuren 1.500-€        1.500-€        
Nog te ontvangen bedragen 13.365€      12.528€      
Restitutie energiebelasting 4.983€        1.469€        
Vooruitbetaalde kosten 1.507€        1.597€        
Rekening Courant Vrienden van 85.583€      84.486€      

Totaal nog te ontvangen posten 105.713€    100.665€     

Liquide middelen
Kas Gasthuis 1.083€        317€           
Rabobank rekening-courant 101.407€    14.372€      
Rabobank rekening-courant huishouding 99.201€      60.650€      
Rabobank rekenng-courant Thuiszorg 106.139€    237.412€    
Rabobank BedrijfsSpaarRekening 133.433€    249.773€    
ING Rekening-courant 100.000€    -€                
ING Oranje rekening 100.000€    -€                
Totaal liquide middelen 641.263€    562.524€     
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Stichting SRAVANA
Toelichting algemeen en balans

PASSIVA
31-12-2021 31-12-2020

Reserves
Overige reserves per 1 januari 24.057€      
Overboeking naar de bestemmingsreserve
Resultaat lopend boekjaar 40.079€      24.057€      

64.136€      24.057€      

Egalisatiereserves per 1 januari 50.000€      50.000€      
Af: Overboeking naar de bestemmingsreserve

50.000€      50.000€      

Bestemmingsreserve per 1 januari 566.494€    326.494€    
Bij: van overige reserve -€                
Bij: van egalisatiereserve -€                
Bij: Dotatie lopend boekjaar -€                240.000€    

566.494€    566.494€    

Totaal reserves 680.630€    640.551€     

De egalisatiereserve is in het jaar 2008 gevormd in samenhang met onzekerheid in de hoogte van de 
ministeriële bijdragen. In dit verslagjaar is ten gevolge van Covid 19 de ingebruikstelling van de 
gastenkamers tot het vierde kwartaal teruggebracht van 5 tot 3 kamers. In het vierde kwartaal is het 
aantal kamers beperkt tot 4. Wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor de subsidie vanaf 2022 is ongewis.
 
De hoogte van de ministeriële bijdrage wordt bepaald op basis van gemiddelde aantallen verzorgde 
gasten in drie voorgaande jaren, waardoor onbalans kan ontstaan tussen inkomsten en uitgaven. 

Het ministerie heeft op 2 december 2021 gepubliceerd dat de jaarlijkse groei van het totale 
subsidiebedrag wordt verlaagd van 3% naar 1.5%. Dit betekent dat de lasten voor ons hospice stijgen 
aangezien dit niet voldoende is om de sterke stijging van de inflatie te compenseren.

De voorgestelde bestemming moet nog worden goedgekeurd door het algemeen bestuur.

In 2019 is een nieuw gevormde bestemmingsreserve opgenomen. De bestemmingsreserve wordt 
gevormd om een nieuwe vestiging te kunnen financieren.

Voor dit het boekjaar wordt door de penningmeester voorgesteld om van het resultaat € 40.079 toe te 
voegen aan de overige reserves en € 0 aan de bestemmingsreserve;

Verder zal de subsidie per geholpen client voor ons hospice dalen omdat de vergoeding gebaseerd is op 
het totale gemiddelde aantal geholpen clienten over 3 jaar. Het totale aantal te helpen clienten in 
Nederland is stijgende hetgeen betekent dat vergoeding per client daalt.
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Stichting SRAVANA
Toelichting algemeen en balans

31-12-2021 31-12-2020

Voorzieningen
Ziekteverzuim 32.000€      -€                

Giften voor specifieke doeleinden
Gift familie (anoniem) ten behoeve van vrijwilligers -€                200€           
Bestemming theatervoorstelling 20 jarig jubileum 
Lief en leed vrijwilligers 200-€           
Saldo, nog te besteden lopend boekjaar -€                -€                

Fam. J. te Doetinchem
Bestemming: t.b.v. de tuin 500€           500€           
Snoeien bomen 500-€           
Saldo, nog te besteden lopend boekjaar -€                500€           

Rabo Clubkas Campagne
Bijdrage 2020, bestemming beddenlinnen en badgoed 1.709€        1.709€        
Aankoop bedlinnen en badgoed 1.709-€        
Saldo, nog te besteden lopend boekjaar -€                1.709€        

Bijdrage Rabo ClubSupport
Bijdrage 2021, bestemming tuinmeubilair 906€           

Giften voor specifieke doeleinden 906€           2.209€        

31-12-2021 31-12-2020

Nog te betalen kosten
Crediteuren 5.153€        5.269€        
Loonheffing 2.525€        2.706€        
Te betalen premie SPAWW 34€             -€                
Pensioenpremie -€                980-€           
Reservering vakantietoeslag 4.832€        5.565€        
Reservering eindejaarsuitkering 722€           828€           
Reservering verlofuren/ORT 9.713€        1.000€        
Reservering sociale lasten 929€           -€                
Nog te betalen lasten 9.532€        6.041€        
Vooruit ontvangen bedragen -€                -€                

Totaal nog te betalen kosten 33.440€      20.429€      

De voorziening ziekteverzuim betreft een voorziening voor toekomstige loondoorbetalingen van
personeelsleden.
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Stichting SRAVANA

BATEN begroting werkelijk
Hospice Thuiszorg Totaal 2021 2020

Eigen bijdrage gasten 60.555€     -€              60.555€      43.000€     53.034€      

Erfenissen/legaten -€               -€              -€               -€               214.123€    

Subsidies en bijdragen zorgverlening 177.283€   55.284€    232.567€   223.450€   239.316€   

Overige baten 3.000€       24.937€    27.937€     -€               410€          

Totaal baten 240.838€   80.221€    321.059€   266.450€   506.883€   

LASTEN begroting werkelijk
Hospice Thuiszorg Totaal 2021 2020

Personeelskosten 152.152€   59.464€    211.616€   182.250€   172.036€   

Huisvesting 11.267€     1.200€      12.467€     14.350€     13.440€     

Bewoners gerelateerde kosten 37.560€     -€              37.560€     38.250€     34.334€     

Overige kosten 15.174€     4.163€      19.337€     16.800€     23.016€     

Totaal lasten 216.153€   64.827€    280.980€   251.650€   242.826€   

Onvoorzien -€               -€              -€               -€               -€               

Netto exploitatieresultaat 24.685€     15.394€    40.079€      14.800€      264.057€    

Resultaatbestemming:  
 - mutatie bestemmingsreserve -€               240.000€    
 - mutatie overige reserves 24.685€     15.394€    40.079€      14.800€      24.057€      

24.685€     15.394€    40.079€      14.800€      264.057€    

werkelijk 2021

werkelijk 2021

Staat van baten en lasten over het jaar 2021
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HOSPICE

BATEN 2020
werkelijk begroot werkelijk

Gebruik gastenkamers
Eigen bijdrage gasten 44.848€       37.750€       41.233€       
Vrijwillige bijdragen, giften/donaties 15.707€       5.250€         11.801€       

60.555€       43.000€       53.034€       

Erfenissen/legaten -€                 -€                 214.123€     

Subsidies en bijdragen zorgverlening
Subsidies 156.833€     146.450€     164.363€     
Bijdragen zorgverlening 20.450€       23.900€       21.750€       

177.283€     170.350€     186.113€     

Overige baten
Baten en lasten voorgaande jaren 2.850€         -€                 -€                 
Vergoeding gastlessen 150€            -€                 100€            
Rente bankrekeningen -€                 -€                 10€              

3.000€         -€                 110€            

Totaal baten 240.838€     213.350€     453.380€     

LASTEN 2020
werkelijk begroot werkelijk

Personeelskosten
Personeelskosten coordinatie 134.312€     110.400€     106.317€     
Kosten vrijwilligers 17.840€       23.600€       19.502€       

152.152€     134.000€     125.819€     
Huisvesting
Huur gebouw PM PM PM
Energie 4.212€         6.050€         5.664€         
Verzekeringen en zakelijke lasten 3.023€         3.100€         2.991€         
Overige huisvestingskosten 4.032€         4.000€         3.585€         

11.267€       13.150€       12.240€       
Bewoners gerelateerde kosten
Bewoners gerelateerde kosten 37.560€       38.250€       34.334€       

37.560€       38.250€       34.334€       
Overige kosten
Kantoorkosten 10.440€       9.000€         11.236€       
Reclamekosten 795€            1.150€         1.232€         
Overige algemene kosten 3.939€         3.000€         5.551€         

15.174€       13.150€       18.019€       

Totaal lasten 216.153€     198.550€     190.412€     

Exploitatieresultaat 24.685€       14.800€       262.968€     

2021

2021

Staat van baten en lasten over het jaar 2021
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HOSPICE

werkelijk begroot 2020
Opbrengst gebruik gastenkamer
Opbrengst gastenkamer 43.300€       35.750€       39.185€       
Laatste Verzorging 1.380€         1.600€         2.300€         
Verleende kortingen -€                 -€                 -805€           
Opbrengst maaltijden 168€            400€            553€            
 44.848€       37.750€       41.233€       

Vrijwillige bijdragen, giften/donaties
Vrijwillige bijdragen 12.493€       2.250€         3.184€         
Bijdrage Stg. Vrienden van -€                 -€                 -€                 
Giften en donaties 3.214€         3.000€         8.617€         
 15.707€       5.250€         11.801€       

Erfenissen/legaten -€                 -€                 214.123€     

Subsidies
Ministerie VWS subsidie 156.833€     146.450€     164.363€     

156.833€     146.450€     164.363€     

Bijdragen zorgverlening
WMO bijdrage Gemeente Doetinchem 7.050€         7.000€         7.850€         
WMO bijdrage Gemeente Bronckhorst 1.750€         1.750€         1.850€         
WMO bijdrage Gemeente Doesburg -€                 1.200€         -€                 
WMO bijdrage Gemeente Montferland 1.650€         1.650€         2.050€         
WMO bijdrage Gemeente Oude Ijsselstreek -€                 2.300€         -€                 
Sensire bijdrage coõrdinatiekosten 10.000€       10.000€       10.000€       
 20.450€       23.900€       21.750€       

werkelijk begroot 2020
Baten en lasten voorgaande jaren
Restant subsidie gemeente Oude IJsselstreek 2020 2.850€         -€                 -€                 
 2.850€         -€                 -€                 

Toelichting staat van baten en lasten over het jaar 2021

2021

2021
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HOSPICE

werkelijk begroot 2020

Toelichting staat van baten en lasten over het jaar 2021

2021

Vergoeding gastlessen
Vergoeding gastlessen 150€            -€                 100€            
 150€            -€                 100€            

Rente bankrekeningen
Rente bankrekeningen -€                 -€                 10€              
 -€                 -€                 10€              

Personeelskosten coordinatie
Personeelskosten 111.194€     106.700€     104.019€     
Reiskosten 1.942€         2.000€         1.859€         
Ziekteverzuimverzekering eigen beheer 21.000€       -€                 -€                 
Cursuskosten coördinatie -€                 1.500€         320€            
Overige personeelskosten 176€            200€            119€            
 134.312€     110.400€     106.317€     

Kosten vrijwilligers
Reiskosten en attenties vrijwilligers 12.913€       14.000€       13.874€       
Lief en leed vrijwilligers incl. bijeenkomsten 1.274€         1.500€         1.265€         
Cursuskosten 3.172€         7.500€         3.763€         
Verzekeringen 481€            600€            600€            
 17.840€       23.600€       19.502€       

Energie
Elektra 1.488€         1.250€         1.063€         
Gas 2.198€         4.250€         4.063€         
Water 526€            550€            538€            

4.212€         6.050€         5.664€         

Verzekeringen en zakelijke lasten
Gemeentelijke belastingen Gasthuis 1.698€         1.800€         1.733€         
Waterschapslasten 646€            550€            579€            
Verzekeringen 679€            750€            679€            
 3.023€         3.100€         2.991€         

Overige huisvestingskosten
Vuilafvoer 1.954€         2.200€         2.079€         
Onderhoud installaties 2.690€         2.000€         2.367€         
Onderhoud gebouwen -€                 500€            -€                 
Onderhoud tuin 588€            500€            -€                 
Diverse huisvestingskosten -€                 -€                 339€            

5.232€         5.200€         4.785€         
Af: Toegerekend aan Thuiszorg -1.200€        -1.200€        -1.200€        
 4.032€         4.000€         3.585€         
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HOSPICE

werkelijk begroot 2020

Toelichting staat van baten en lasten over het jaar 2021

2021

Bewoners gerelateerde kosten
Kosten huishouding 19.399€       20.350€       16.743€       
Huishoudelijke hulp 15.043€       13.900€       15.095€       
Waskosten 3.011€         2.500€         2.266€         
Herdenkingsbijeenkomst 107€            1.500€         230€            
 37.560€       38.250€       34.334€       

Kantoorkosten
Accountantskosten 3.135€         3.350€         3.942€         
Telefoon, fax en internetkosten 1.983€         2.250€         2.404€         
Online administratiesysteem 162€            200€            315€            
Website 500€            -€                 150€            
Kosten automatisering 1.248€         1.500€         1.733€         
Salarisadministratie 606€            650€            605€            
Bestuurskosten -€                 -€                 209€            
Kantoorbenodigheden 134€            200€            349€            
Porti 324€            250€            648€            
Kleine aanschaffingen 2.348€         600€            881€            

10.440€       9.000€         11.236€       

Reclamekosten
Reclamekosten 190€            150€            128€            
Drukwerk en reproduktiekosten 231€            750€            1.104€         
Advertentiekosten 374€            250€            -€                 

795€            1.150€         1.232€         

Overige algemene kosten
Contributies, abonnementen en vakliteratuur 1.508€         2.150€         1.440€         
Verzekeringen 358€            300€            278€            
Attenties -€                 100€            -€                 
Kosten bankrekening 280€            250€            255€            
Dotatie reservering oninbare debiteuren 1.120€         -€                 2.537€         
Overige kosten 673€            200€            1.041€         
 3.939€         3.000€         5.551€         
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THUISZORG

BATEN 2020
werkelijk begroot werkelijk

Subsidies 55.284€       53.100€       53.203€       
Overige baten 24.937€       -€                 300€            

Totaal baten 80.221€       53.100€       53.503€       

LASTEN 2020
werkelijk begroot werkelijk

Personeelskosten
Personeelskosten coordinatie 58.095€       44.950€       43.710€       
Kosten vrijwilligers 1.369€         3.300€         2.507€         

59.464€       48.250€       46.217€       

Overige huisvestingskosten 1.200€         1.200€         1.200€         

Overige kosten
Kantoorkosten 2.727€         2.550€         3.497€         
Reclame kosten 210€            350€            784€            
Overige algemene kosten 1.226€         750€            716€            

4.163€         3.650€         4.997€         

Totaal lasten 64.827€       53.100€       52.414€       

Exploitatieresultaat 15.394€       -€                 1.089€         

Staat van baten en lasten over het jaar 2021

2021

2021

13



THUISZORG

werkelijk begroot 2020
Subsidies
Ministerie VWS subsidie 31.634€       29.450€       31.653€       
Gemeente Doetinchem, subsidie personeelskosten 
coördinator

23.650€       23.650€       21.550€       

55.284€       53.100€       53.203€       

werkelijk begroot 2020
Overige baten
Ontvangen vrijwillige bijdragen -€                 -€                 300€            
Vergoeding gastlessen 150€            -€                 -€                 
Uigekeerde reserves Federatie VPTZ over 2019 t/m 2020 24.787€       -€                 -€                 

24.937€       -€                 300€            

Personeelskosten coordinatie
Personeelskosten 46.667€       44.000€       43.228€       
Reiskosten 328€            300€            302€            
Ziekteverzuimverzekering eigen beheer 11.000€       -€                 -€                 
Cursuskosten coördinatie -€                 500€            -€                 
Overige personeelskosten 100€            150€            180€            

58.095€       44.950€       43.710€       

Kosten vrijwilligers
Reiskosten en attenties vrijwilligers 652€            600€            351€            
Lief en leed vrijwilligers 188€            450€            280€            
Verzekeringen 241€            250€            246€            
Cursuskosten 288€            2.000€         1.630€         

1.369€         3.300€         2.507€         

Overige huisvestingskosten
Doorberekende huisvestingskosten 1.200           1.200           1.200€         

1.200€         1.200€         1.200€         

Toelichting staat van baten en lasten over het jaar 2021

2021

2021

De subsidie verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is structureel van aard 
en wordt ontvangen via de Stg. Samenwerkende Organisaties VPTZ Oost Gelderland.
Met de gemeente Doetinchem is dit boekjaar overleg gevoerd over de subsidie. De bijdrage van de 
gemeente Doetinchem wordt getoetst aan het "Beleidskader Sociaal Domein 2017 - 2020" en de 
subsidieregeling "Vrijwilligerswerk Doetinchem 2015".
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Toelichting staat van baten en lasten over het jaar 2021

2021

Kantoorkosten
Accountantskosten 1.167€   700€   1.100€   
Telefoon, fax en internetkosten 665€   850€   1.000€   
Salarisadministratie 303€   300€   303€   
Bestuurskosten -€  -€  -€   
Kantoorbenodigheden 50€   50€   150€   
Online administratiesysteem 77€   100€   150€   
Website -€  -€  50€   
Kosten automatisering 415€   500€   700€   
Kleine aanschaffingen -€  -€  44€   
Porti 50€   50€   -€   

2.727€   2.550€   3.497€   

Reclame kosten
Drukwerk en reproduktiekosten 75€   250€   659€   
Advertentiekosten 75€   50€   -€   
Reclamekosten 60€   50€   125€   

210€   350€   784€   

Overige algemene kosten
Contributies, abonnementen en vakliteratuur 695€   500€   318€   
Verzekeringen 179€   150€   139€   
Kosten bankrekening 62€   50€   64€   
Attenties -€  50€   -€   
Overige kosten 290€   -€  195€   

1.226€   750€   716€   

15



T: +31 (0)26 352 56 25 
E: arnhem@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Accountancy, Tax & Legal B.V. 
Postbus 1062, 6801 BB Arnhem 
Meander 725, 6825 ME Arnhem 
Nederland 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171188. 
BDO Accountancy, Tax & Legal B.V. handelt tevens onder de namen: BDO Accountants, BDO Accountancy & Tax, BDO Global Outsourcing, BDO IT Audit & 
Security, BDO IT Security, BDO International Tax Services, BDO Legal, BDO Outsourcing, BDO Retail Accounting, BDO Tax, BDO Tax & Legal, BDO Tax 
Consultants, IT Risk Assurance. 
BDO Accountancy, Tax & Legal B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden. 
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 

Beoordelingsverklaring van de 
onafhankelijke accountant 
Aan: het bestuur van Stichting Sravana 

Onze conclusie 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Sravana te Doetinchem 
over 2021 beoordeeld. 

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit 
rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Sravana per 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met Rjk C1 kleine organisaties zonder winststreven. 

Deze jaarrekening bestaat uit: 
 de balans per 31 december 2021;
 de winst- en verliesrekening over 2021; en
 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 Sravana 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. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met Rjk C1 kleine organisaties zonder winststreven. 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. 
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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.

Arnhem, 3 november 2022 

BDO Accountants 
namens deze, 

drs. F. Jacobse RA 
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