Stichting Kuria te Amsterdam

1.1 JAARVERSLAG

VOORWOORD BIJ HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2019 van Stichting Kuria.
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voorzitter
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secretaris

Algemeen:
Het doel van Stichting Kuria is:
A. de bevordering van het bieden van christelijke gastvrijheid en verzorging aan mensen die aan een
ongeneeslijke ziekte lijden en zich op het sterven moeten voorbereiden en de bevordering van het
ondersteunen en aanvullen van bestaande mogelijkheden van zorg in eigen thuissituaties van mensen
die in de laatste fase van hun leven verkeren, door activiteiten van stichtingen waarmee Stichting Kuria
een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan;
B. het in verband met het in dit artikel onder sub a genoemde doelstelling verwerven, vervreemden,
verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen en het beheren en beleggen van vermogen;
C. het in verband met het in dit artikel onder sub a genoemde doelstelling werven van fondsen en middelen
die direct ten goede komen aan stichtingen waarmee stichting Kuria een samenwerkingsovereenkomst
heeft afgesloten en het doen van donaties.
Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Kuria Zorg en Stichting Kuria Vrijwilligers.
Deze overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde tijd.
Organisatie en bestuur
Er is een driehoofdig bestuur dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het statutair vastgelegde
beleid van Stichting Kuria. Kuria heeft de ANBI-status gezien haar doelstellingen en het gevoerde
beleid.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
Algemeen
Het beleid van Stichting Kuria is gericht op het realiseren van de (statutaire) doelstellingen van de
stichting.
De eerste doelstelling is gerealiseerd door financiële ondersteuning van activiteiten die door
Stichting Kuria Zorg en Stichting Kuria Vrijwilligers uitgevoerd worden die niet worden bekostigd
door de (lokale) overheid of de zorgverzekeraar, maar die wel van belang zijn om de kwaliteit van de
zorg te realiseren en verder te ontwikkelen.
Het bestuur beraadt zich continue op nieuwe initiatieven gericht op verdieping en verbreding van de
palliatieve zorg. Zo is in 2019 financiële ondersteuning verstrekt aan Stichting Kuria Zorg voor
verdere professionalisering om de deskundigheid van de medewerkers en vrijwilligers op niveau te
houden en aan de Associatie Hospicezorg Nederland voor het project ‘ontwikkelen Prezo
Hospicezorg’ (een kwaliteitskeurmerk). Hiervoor is geen bekostiging vanuit de (lokale) overheid en
de zorgverzekeraar.
Ook werd financiële ondersteuning verstrekt aan stichting Kuria Zorg om de extra personele kosten
voor het in 2017 gestarte inloophuis Vitae Valerius te dekken. In 2019 is deze activiteit
gecontinueerd en uitgebreid met 1 dag per week. De uitbreiding is gefinancierd door Stichting Kuria.
Huisvesting
In het hospice zijn Stichting Kuria Zorg en Stichting Kuria Vrijwilligers gehuisvest. In 2019 is er naast
de reguliere onderhoudswerkzaamheden opnieuw noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd. Onder
andere is de CV installatie is vervangen.
Eind 2018 is stichting Kuria volledig eigenaar geworden van het pand. Hiermee is stichting Kuria met
ingang van 1 januari 2019 volledig verantwoordelijk geworden voor de instandhouding van het
pand.
Financiën
Stichting Kuria heeft in 2019 € 162.000 aan giften ontvangen, € 26.000 aan legaten en € 207.000 aan
huur. De reguliere kosten bedroegen € 302.000 exclusief de bijdrage aan stichting Kuria. Door de
financiële baten in 2019 (€ 402.000) was Kuria in staat om een positief resultaat te realiseren van €
300.000. Het eigen vermogen bedraagt eind 2019 € 7.032.000.
In 2019 is € 161.500 gedoneerd aan stichting Kuria Zorg en Kuria Vrijwilligers.
Verder heeft Stichting Kuria als doelstelling om te beschikken over een vermogenspositie die
toereikend is om de loonkosten van de ‘werkstichtingen’ gedurende één kalenderjaar te kunnen
dragen.
Hoe de ontwikkeling van de bekostiging zich in 2020 (en daarna) zal voltrekken is lastig te
voorspellen en in grote mate afhankelijk van het overheidsbeleid.
Een deel van het vermogen is belegd. Stichting Kuria hanteert voor haar beleggingen een neutraal
profiel. Door de vrijgevigheid van mensen en organisaties die de doelstellingen van Stichting Kuria
een warm hart toedragen kan Stichting Kuria de palliatieve zorg in verschillende vormen
ondersteunen.
Tot slot
In 2018 is er een verkenning naar bereidheid en haalbaarheid ingezet om een strategische leerstoel
Klinische Palliatieve Zorg te vestigen aan de het VUmc. In 2019 is een overeenkomst gesloten met
het VUmc waardoor het mogelijk is geworden dat Lia van Zuylen benoemd is tot hoogleraar
Kurialeerstoel Klinische Palliatieve Zorg. Deze Kurialeerstoel´ zal 5 jaar (financieel) ondersteund
worden door Kuria.
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worden door Kuria.
Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug op het achterliggende jaar en ziet met vertrouwen uit
naar een toekomst waarin het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg vanuit een christelijke
visie, in de laatste levensfase van mensen mogelijk blijft.
Namens het bestuur,
C. van Tol-Verhagen
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