Taal: Nederlands
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Leendert Vriel NO Twente
4 1 0 2 9 9 6 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Leliestraat 15 7572 VD Oldenzaal
0 6 1 0 9 1 2 9 6 0

E-mailadres

penningmeester@leendertvriel.nl

Website (*)

leendertvriel.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 6 5 8 5 2 3

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2

Aantal medewerkers (*)

5 8

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevr. I.R. Nusmeier

Secretaris

Mevr. J. Kuipers-Budde

Penningmeester

Dhr. T.V. Meinders

Algemeen bestuurslid

Mevrouw A. Fuhrmann

Algemeen bestuurslid

Mevrouw S. Hasselerharm

Overige informatie
bestuur (*)

Dhr. A. van der Krabben

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het verlenen van aanvullende hulp en begeleiding aan
patiënten in hun laatste levensfase dat hun verzorging thuis kan plaatsvinden of in een
bijna thuishuis zoals Hospice Holos. De hulp en begeleiding strekt zich, tezamen met
eventuele nazorg, ook uit tot de naaste verwanten van de patiënt.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Missie: \"Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven\" De kernactiviteiten zijn het
leveren van palliatieve zorg, zowel thuis als in het \"bijna-thuis huis\" in het werkgebied
Gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland en Hospice Holos te Oldenzaal. De
stichting maakt gebruik van (betaalde) coördinatoren welke de vrijwilligers aansturen
die ingezet worden voor het verlenen van deze hulp en begeleiding.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidieregeling Palliatieve Terminale Zorg via Ministerie VWS; daarnaast voor
Hospice eigen bijdragen en vergoedingen in het kader van WMO. Incidenteel giften.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De uitgaven betreffen vergoedingen vrijwilligers, betaalde coördinatiekosten voor
coördinatoren, huisvestingskosten Hospice en verdere exploitatiekosten hoispice en
stichting. Zie jaarrekening stichting op ANBI.NL. Exploitatieoverschotten / liquiditeit
wordt op bankrekening (spaar en bestuursrekening) aangehouden.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://leendertvriel.nl/n-o-twente/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden krijgen geen beloning. Gemaakte kosten in het kader van uitoefening
functie worden vergoed. Coördinatoren zijn formeel in dienst van Leendert Vriel
Twente. De salariskosten worden doorbelast aan de stichting. De coördinatoren vallen
onder de CAO VVT

Open

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-leendert-vriel-noo
rd-oost-twente/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

213.736

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

68.426

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

27.373

€

+
€

143.916

+
164.237

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

294.852

€

+

+
€

282.162

148.724

20.321

€

294.852

€

€

€
267.479

148.724

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

12.690

Totaal

€

294.852

+
€

164.237

€

15.513

€

164.237

+

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-leendert-vriel-noord-oost-twente/

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

28.100

€

27.920

Subsidies van overheden

€

233.199

€

212.955

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

233.199

+
212.955

€
€

71.036

+

€
€

71.036

950

+
950

+

+

€

332.335

€

241.825

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

36.536

€

32.719

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

83.985

€

70.521

Huisvestingskosten

€

31.647

€

31.516

Afschrijvingen

€

8.127

€

18.605

Financiële lasten

€

310

€

166

Overige lasten

€

38.292

€

37.407

Som van de lasten

€

198.897

€

190.934

Saldo van baten en lasten

€

133.438

€

50.891

Som van de baten

Lasten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-leendert-vriel-noo
rd-oost-twente/

Open

