Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Lyvore
4 1 1 9 0 4 4 9

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

Dalplein 2 Soest
0 8 8 3 5 6 0 0 0 0

E-mailadres

info@lyvore.nl

Website (*)

www.lyvore.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 4 5 7 5 0 7 1
8 8 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. Y. van Stipthout (voorztter RvB)

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

E. Hummel (lid RvB)

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting heeft te doel een op individuele wensen en behoeften passen woon;zorg;- welzijn- en dienstenpakket aan te bieden aan met name ouderen en tevens aan
(lichamelijk beperkte) volwassenen

(**) 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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

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).

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

Lyvore werkt vanuit de visie van “Waardevol ouder worden” Mensen maken samen
met degenen die hen na staan keuzes voor een waardevolle invulling van hun leven,
ook in het proces van ouder worden. Bij het ouder worden, of bij het krijgen van
gebreken, kun je een deel van je onafhankelijkheid verliezen, maar dat is niet hetzelfde
als verlies van zeggenschap en zelfwaarde. Wij komen op uw pad wanneer u steun
nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk uw eigen leven te leiden. Wij zijn deskundig in
het meedenken over keuzemogelijkheden voor vormen van begeleiding, zorg en
behandeling en creatief in het aandragen van alternatieven. We denken met u mee
over oplossingen voor een veilige en vertrouwde leefomgeving; zolang mogelijk thuis
of zoveel mogelijk áls thuis. Wij werken daarbij samen met lokale partners en
onderhouden een sterke band met sociale netwerken en de buurt. Lyvore biedt
diensten in samenhang, te weten: zorg aan huis van lichte ondersteuning t/m
palliatieve zorg, huishoudelijke hulp, kleinschalig wonen voor mensen met dementie,
geriatrische revalidatie, wonen met zorg voor ouderen met fysieke zorgvraag,
dagbesteding, ontmoeting en (dag)behandeling. Speerpunten van beleid zijn: Zelfstandigheid en eigen regie bij cliënten en hun netwerk - Welbevinden als leidend
principe, óók in de zware zorg - Handelingsruimte en bevoegdheid bij professionals Inzet
zorgtechnologie
behoeve van
toekomstbestendigheid
en kwaliteit
De
inkomsten
worden ten
uit ontvagen
vanuit
de (Wlz) .. wet langdurige
zorg ; de zvw
(zorgverzekeringswat) en de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en voor een
heel klein deel uit overige inkomsten

De inkomsten worden verdeeld om onze doelstelling te kunnen realiseren... Dit houdt
in dat de inkomsten voor een groot deel opgaan aan salarissen van onze
medewerkers. Daarnaast wordt het geld besteed aan voeding, hotelmatige kosten,
algemene kosten, bewonersgebonden kosten en kapitaalslasten.

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 bezoldiging van de Raad van Bestuur kent als basis de ‘adviesregeling
arbeidsvoorwaarden raden van bestuur’ van de Nederlandse Vereniging van
Zorgdirecteuren (NVZD). Sinds 1 september 2009 is de ‘beloningscode bestuurders
in de zorg’ (BBZ) van kracht. Deze door de NVZD en Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) ontworpen regeling wijkt op een aantal punten af
van de voorgaande regeling, waarop bij aanstelling de arbeidsovereenkomst met de
Raad van Bestuur werd gefundeerd. De arbeidsovereenkomst staat echter op geen
enkel punt op gespannen voet met de BBZ-regeling. De bezoldiging is tevens conform
de vanaf 1 januari 2015 in werking getreden Wet Normering bezoldiging
Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT-2). Meer specifiek gelden
de volgende aspecten: * Trendmatige verhoging van het salaris vindt plaats
overeenkomstig de WNT2. * Contractueel zijn er geen variabele beloningen vastgelegd
en evenmin zijn er in enige vorm bonussen afgesproken.

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.

Het voornaamste is dat de clienten de zorg krijgen past bij hun persoonlijke
omstandigheden... er wordt geprobeerd om voor iedere client de meest optimale zorg
te leveren, zodat de kwalteit van leven zo hoog mogelijk is..

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

€

€

Eigen vermogen

€ 19.527.380

€ 17.262.245

Materiële vaste activa

€ 33.391.487

€ 42.455.307

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 17.621.405

€ 18.268.886

Kortlopende schulden

€ 13.787.393

€ 10.570.276

Totaal

€ 52.284.267

€

+

€ 33.391.487

+

€ 42.455.307

Voorraden

€

19.172

€

20.172

Vorderingen &
overlopende activa

€

8.794.190

€

4.910.027

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€ 10.079.418

€

+
€ 18.892.780

62.717

Totaal

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

1.346.816

+
€

4.992.916

+
€ 52.284.267

1.348.089

+
€ 47.448.223

+

+
€ 47.448.223
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

69.919.302

€

65.498.596

Subsidies

€

766.078

€

610.113

Overige bedrijfsopbrengsten

€

4.118.335

€

900.238

Som der bedrijfsopbrengsten

€

74.803.715

€

67.008.947

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

74.803.715

€

67.008.947

Personeelskosten

€

47.779.483

€

43.702.915

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

2.724.617

€

2.677.238

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

21.525.848

Som der bedrijfslasten

€

72.029.948

Saldo financiële baten en lasten

€

-508.632

Resultaat

€

2.265.135

Totaal baten

Lasten

+

+

€

19.605.705

€

65.985.858

€

-519.463

€

503.626

+

+
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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.

Open

