
IB
 1

12
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Ragetlie J.P.

Nederland

3 0 9

1 6 0 0

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Stichting LEVgroep Leven en Verbinden

www.LEVgroep.nl

Penningstraat 55 5701 MZ Helmond

info@levgroep.nl

5 2 5 1 5 6 6 4

8 5 0 4 8 0 1 4 0

0 4 9 2 5 9 8 9 8 9
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1 Algemeen (vervolg)

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

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

LEV staat voor Leven en Verbinden en dat is precies wat wij doen. Wij verbinden 
mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Wij zijn er voor 
iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt, (hulp)vragen heeft over  zorg, wonen, 
opvoeden, relaties, werken, geldzaken en formulieren of meer wil weten over 
vrijwilligerswerk. LEVgroep inspireert mensen om mee te doen aan een samenleving in 
beweging. 
 
 
 

LEVgroep levert diensten in 11 gemeenten in Zuidoost Brabant. Dit betreffen Asten, 
Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.s.,  
Oirschot, Someren, Son en Breugel. 
Inwoners met een hulpvraag moeten zo kort en licht als mogelijk worden bediend waar 
bij de eigen kracht en de kracht die in iemands sociale netwerk of omgeving aanwezig 
is zoveel mogelijk benut wordt. Door dichtbij, vanuit de dorpen of wijk te werken,kan 
preventiever worden opgetreden.  
LEVgroep is erop ingericht maatwerk per gemeente te leveren. Dit met gebruikmaking 
van de kennis en capaciteiten van het grotere geheel (‘de groep’). Ons dienstenpakket 
is daarbij in elke gemeente verschillend.

Onze inkomsten zijn gebaseerd op de subsidie ontvangsten van de diverse 
gemeenten. Verder ontvangen we bijdrage van Lokale en landelijke fondsen / 
instellingen.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Salaris personeel volgens CAO Sociaal Werk. 
Beloning  Bestuur en Raad van Toezicht zie jaarrekening op de Website.

Zie jaarverslagen per gemeente op de website

LEVgroep is een non-profit organisatie die de verkregen middelen zoveel als mogelijk 
inzet op haar maatschappelijke taakstelling.  

www.LEVgroep.nl

www.LEVgroep.nl

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

0

74.090 125.129

0 0

144.729

0 0

1.531.790

60.877 181.650

0

0 0

0

0 0

0

2.763.569 3.169.690

1.640.420

418.403 681.358144.729

3.316.939 4.157.827

3.172.210

479.280 863.008

3.316.939

0

183.791

819.687

0

0

0

3.154.349

183.791

3.974.036

4.157.827

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

0 0

0 0

53.083 141.429

53.083 141.429

159.286 154.075

17.983.959 18.746.238

45.755 62.616

18.242.083 19.104.358

18.242.083 19.104.358

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

18.625.847

120.809

19.714.447

65.519

18.625.847

18.625.847

19.714.447

19.714.447

2020 2019 (*)

www.LEVgroep.nl Open

Specificatie zie jaarrekening op de website.

-262.955 -544.570


