Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Samen Zorgen Huis Leudal

Nummer Kamer van
Koophandel

5 3 6 3 0 1 8 1

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

Lindenlaan 8 6095BT Baexem

Telefoonnummer

0 4 7 5 3 8 7 1 2 9

E-mailadres

info@samenzorgenhuisleudal.nl

Website (*)

www.samenzorgenhuisleudal .nl

RSIN (**)

8 5 0 9 5 3 4 3 1

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. W. Derikx

Secretaris

Mevr. G. Bocken

Penningmeester

Dhr. R. Müller

Algemeen bestuurslid

Dhr. F. Vrancken

Algemeen bestuurslid

Mevr. M. Hageman

Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

het zorgen dat aan de ‘zieke medemens en haar of zijn naasten goede zorg wordt
verleend en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. Het vernieuwende zorgmodel
‘Samen Zorgen’ verder tot ontwikkeling te brengen in het Samen Zorgen Huis Leudal
en te zorgen dat betrokken professionals en vrijwilligers vertrouwen krijgen om te
kunnen komen tot het durven delen van zorg. Het Samen Zorgen Huis Leudal is een
‘kort bij thuis ziekenhuis’ voor de regio waar mensen die zorg behoeven casu quo
zorg vragen voor een bepaalde tijd kunnen worden opgenomen. het op zoek gaan naar
de (zieken)zorgtalenten van de ‘gewone mensen’, jongeren en ouderen in de regio die
samen met de betrokken zorgpartijen de ‘zieke medemens en haar of zijn naasten de
gewenste ondersteuning kunnen bieden.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

Het bieden van tijdelijk verblijf van mensen, die een speciale zorg indicatie hebben. Dit
wordt gerealiseerd op basis van gemeenschapszorg. Met vrijwilligers en professionels
wordt vorm en inhoud gegeven aan samen zorgen. Dit in samenwerking met
huisartsen, zorginstellingen en andere betrokken partijen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting tracht vermogen te werven door:
- giften en donaties;
- subsidies en sponsorbijdragen;
- erfstellingen of legaten;
- door de stichting uitgeoefende activiteiten;
- hetgeen op andere wettige wijze verkregen wordt.

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 inkomsten worden besteed aan de dagelijkse exploitatie van de verblijfsvoorziening
en het onderhoud van het pand.

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

Het vermogen wordt aangehouden op de spaarrekening.

WWW.info@samenzorgenhuisleudal.nl

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

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen vrijwilligers vergoeding.

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.

zie website. Jaarverslag 2020

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

www.samenzorgenhuisleudal.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

0

€

Eigen vermogen

€

82.660

€

Materiële vaste activa

€

25.286

€

Voorzieningen

€

0

€

Financiële vaste activa

€

0

Langlopende schulden

€

145.868

€

€

25.286

Kortlopende schulden

€

65.627

€

Totaal

€

294.155

€

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

58.619

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

210.250

€

+
€

268.869

€

294.155

+
0

+
€

0

€

0

+
Totaal

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

+

www.info@samenzorgenhuisleudal; jaarverslaf 2020

+

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

192.612

€

Subsidies

€

0

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.264

Som der bedrijfsopbrengsten

€

194.876

€

Giften & donaties particulieren

€

42.002

€

Nalatenschappen

€

0

€

Loterijen

€

0

€

Overige baten

€

0

Som der overige opbrengsten

€

42.002

+

€

+
0

Overige baten

+

€
€

+
0

+

+

€

236.878

€

Personeelskosten

€

44.776

€

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

2.980

€

Huisvestingslasten

€

160.107

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

Overige bedrijfskosten

€

22.809

Som der bedrijfslasten

€

230.672

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

0

Lasten

+

€

+
6.206

€

+
0

€
€

+
0
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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.

www.info@samenzorgenhuisleudal

Open

