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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting LEVANTOgroep
4 1 0 7 7 7 9 3

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

Luxemburgstraat 30A, 6135LC, Sittard
0 8 8 7 0 7 7 6 0 0

E-mailadres

info@levantogroep.nl

Website (*)

www.levantogroep.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 8 2 5 5 4 0 4
4 1 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Voorzitter RvT: Dhr. L. Urlings

Secretaris

Vice Voorzitter RvT: Dhr. R. Kerff

Penningmeester

Lid RvT Portefeuille Financien en Organisatie: Dhr. P. Segers

Algemeen bestuurslid

Lid RvT: Mevr. M. v.d. Mortel

Algemeen bestuurslid

Lid RvT: Mevr. M. Gommans

Overige informatie
bestuur (*)

LEVANTOgroep kent geen bestuur maar een RvT/RvB constructie

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

De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan burgers in de
geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang, en voorts al hetgeen -hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles -

IB 113 - 1Z*1FOL 

in de ruimste zin van het woord.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

De stichting tracht haar doel te bereiken doorhet uitvoeren van haar visie dat een
actieve deelname aan de samenleving een belangrijke voorwaarde is voor een
betekenisvol en zingevend leven. Daaruit vloeit de missie voort dat haar cliënten als
volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. De stichting
ondersteunt mensen om het heft weer in eigen hand te nemen en weer te participeren
in die maatschappij. Dit gebeurt middels huisvesting, begeleiding, participatie en
dagbesteding

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting verkrijgt haar belangrijkste inkomsten uit Gemeentelijke
WMO/Jeugdzorg/Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang financiering.
Daarnaast inkomsten uit Forensische Zorg en Wlz zorg.

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 huisvesting van clienten. Daarnaast vindt
begeleiding en ondersteuning plaats (van parttime tot 24/7) teneinde clienten weer zo
zelfstandig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. MIddels een jaarlijkse
beleidscyclus wordt hieraan invulling gegeven De overheadkosten worden zo laag
mogelijk te houden, dit wordt vergeleken met een landelijke benchmark. Reserves
worden bij Nederlandse Banken van hoge kredietwaardigheid aangehouden, op
spaarrrekeningen

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

https://www.levantogroep.nl/de-omwenteling-2-0

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).

De RvT en de RvB worden bezoldigd in overeenstemming met de regelgeving van de
WNT. Jaarlijks wordt door een extern accountant de toepassing hiervan gecontroleerd
en van een verklaring voorzien.
De salariering van het personeel gaat via de CAO GGZ en de CAO Social Work.

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://www.levantogroep.nl/feiten-en-cijfers

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

632.089

€

418.832

Materiële vaste activa

€

4.919.250

€

4.772.753

Financiële vaste activa

€

20.500

€

5.571.839

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

4.020.221

€

18.206

€

3.776.918

+
5.191.585

6.671.833

€

+

6.885.902

Eigen vermogen

€ 10.863.490

€ 10.814.374

Voorzieningen

€

699.693

€

631.917

Langlopende schulden

€

4.946

€

32.881

Kortlopende schulden

€

4.695.764

€

4.393.439

Totaal

€ 16.263.893

+
€ 10.681.026

+

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

31-12-2020

€

€ 10.692.054
Totaal

31-12-2020

€ 16.263.893

+
€ 15.872.611

+

+
€ 15.872.611
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

34.268.913

€

32.899.406

Subsidies

€

2.545.686

€

2.160.093

Overige bedrijfsopbrengsten

€

628.824

€

949.485

Som der bedrijfsopbrengsten

€

37.443.423

€

36.008.984

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

37.443.423

€

36.008.984

Personeelskosten

€

25.961.112

€

25.071.570

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

688.203

€

671.129

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

10.570.880

Som der bedrijfslasten

€

37.220.195

Saldo financiële baten en lasten

€

-156.611

Resultaat

€

66.617

Totaal baten

Lasten

+

+

€

10.587.172

€

36.329.871

€

-502

€

-321.389

+

+
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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://digimv8.desan.nl/archive/search/results?
year=2020&town=sittard&organization=stichting%20levantogroep

Open

