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Algemene gegevens instel,ingI
Naam

Nummer Kamer

van Koophandel(*)

corta(Begevens. Yul

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

website (*)

RsrN (**)

Actjef in sector (*)

:Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren

:0,.0,,8.,5 7 5 ! 5,2 7,27:

ninimool l van de velden Adrcs,Telefoannunner of E-mailodres in.

:lllikhoven 144, 6í 16AL Roosteren

iO47 57 85444 ( penningmeester)

:penni ngmeester@st-les.nl

]www.st-les.nl

ln welke ianden is

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Stàtutair bestuurvàn de instelling

Naam bestuurslid

:J.J. den Hollander

iA"J.Ory

:J.M. Janssen

ioverige bestuursleden zie website

:- Secundaire sector (indien van toepassing) -

: . .. ..0 i Betoolde peloneelsleden in gemiddetd oontol fte gedurende hetboekiaot.

:' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
I

, ,.7.0 : wiiwitligers diezió rc(letmotig (meer dan3heet pet joot) inzettenvoot uw instelling

derl

tun(tie be5tuu15lid

,voorzilter

isecretaris

:penningmeester

overige informatie

bestuur (*)

Doelgroepen (*)

(n eer d er e o p ti es m o gel ijh)

zie website

e

lXr nlgemeen publiek

: I Alleenstaande ouders

: Anal beten

X Chronisch zieken

i : Dak- en thuislozen

,Ol"r"n
i :Gedetineerden
' icelovigen
I :Gemeenschappen

, i longe,en

i , Kinderen

i , Lt Utqi*

iXi Mensen met een beperking

, lwit;"u

:Xr vinderheden
: lMinima

i Natuurgebieden

: Oceanen en zeeën

rX ouderen
r Patiènten

: r Slachtoffers van geweld

: i Slachtofíers van natuurrampen

: r slachtoffers van ooíog
: : 5lachtoffers van seksueel misbruik

: i studenten
: i Verslaafden

I :Vluchtelingen

I i Vrouwen en meis;es

iWerkloren
:witatire

, ioverig

- Overig welzijnswerk

i- seqrndalre:g919i (lFigl yll toepassing) -

2 2 78 E 7 5 E 7

(*) optioneel veld, nietverylicht (**)Verplichtveld, ookvooÍ buiten Nedetlond gevestigde instellingen
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Doelstellirg
Statutaire doelstelling

van de instelling.

Watwil de instelling

bereiken?

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

:De Stichting heeft als doel inwoners van Echt-Susteren, vooral senioren, die geen

.-é_!gqi.L9I.v.oel.b--ë-zitt9i.ën.ni-ëI.m9_!.hèl öpq!:!qe?Í vë-rv. q_éI ksnr-rgÍ rei-zgn;..-v.il.q9.ïÍ'töt
:deur te vervoeren binnen de gemeentegrenzen en naar enkele instanties buiten de
igemeentegrenzen:'

Hoofdliinen beleidsplan

Geefhier ontwoord op onderstoandevrlgfi oÍ vul na delooBtevroog over hetbeleidsplon deu in noor hetbeleidsplon.

ln ditbeleidsplln moet minimool onlwoord gegeven woden op de in ditfomuliet gestelde vrogen ovet hetbeleidsplon.

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?

wanneerworden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? Èn hoe

dragen die bijaan het

realiseren van de

doel5telling?

:Van maandag tot en met vrijdag wordt tussen 09:00 en 17:00 met meerdere auto's
. 
yerv.,o..9. 1 v gzo rgd.Y,ooï b..-o. yë tr noëmdë inwonëïs.

iHet vervoer wordt mogeluk gemaakt door een subsidiè van de Provincie Limburg, een i

.b_ï.qrl?Se-'v_e! dë gqm-e--ë-rÍ-ë_ Echt ën ëpn l!-ëinë flpij§!'?S-è- .v.?.!-.q,e-ï_q.!ag-ë. Ís; Dë S-tÍ-qïting
,doet niet aan actieve Íondsenwerving.

I Algemeen (veri/oiql
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opwelke manier

en aan welkedoelen

worden deverkegen
inkom*en besteed?

Als uw instelling vermogen

oonhoudLvul don in

vloor en op welhe moniet

ditvemogen wordt

oongehouden (bivoot-

beeld spoorrehening,

beleggingen etc).

Urlvan het beleidsplan

vul de link in woor het

b el eidsp lan te vi nd en is.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor
het statutaiÍe bestuur,

voordeledenvan het

beleidsbepalend orgaan

en voor het Personeel
(bijvoorbeeld CAO

ofsalarisregeling).

: De inkomsten worden besteed aan de lease van de auto's, de organisatie met de - ;

.yrjwÍ!1!9e{s; q-ë_ 
-c9ïmqn!9alieípste-A;-de Yp€ ?qul?ggnl mq i§shp .!ÍFrrrilgpn; q9

rbrandstof/elëctriciteit, onderhoud website, bedrijfskleding, bestuurskosten e.d.,. Op de :

:website vindt u het exploitatieoverzicht'vaíï 2021-waarin u de alle posten terug vindt; l

;www-sGles.nl/De Stichting/Beleidsplan

iAlle bestuursleden en andere medewerkers van de Stichting zijn vrijwilligers en

..o-n]-vë.r.Ís9n gëër,l

:zie onze websiteActMteitenverslag
Noem de ocÍiviteiten

die zijn uitgeuoerd.

oí vul bij de\rclgende

woog de ul in noor het

o ctiviteitenv e$l og, oí d e

ul noor hel ioarreheninq

ols doorio de odivileiten

von het betreffende

bo2hioar duidelikziin

besthrwen.

l..Jrl van hetactiviteiten- iwww.st-les.nl/De Stichting/AKiviteitenplan
verslag. Vu/de linh in woor her i

octiviteitenve9log te vinden is. i

Algemeen l,/c.!olíil
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il
Balansdatum

Activa

31

31-12-2021

..2..;..1...i vul d"bolon dotum in. Als u daotno verdergootversdiinen autonatisch deisoílollen boven deholommen,

31-12-2020(.) Passiva 31-12-2021

Continuiteitsreserve

i-f Bestemmingsreserve r€ 10:895i
HerwaaÍderings-

reserve

overige reserves 2.:6??t

31-12-2020 (")

lmmateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Íotaal

€

i€

0:

0i

,,,,

,,,.

€

52.672),

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopendeschulden

€ 64.529;

€

€

Totààl 117.2011

:De continuiteitsreserve bevat de bijdrage van de gemeente borging project, die voor de periode 2022 Um 2027 ingezet wordt.

€

:€

0i

Toelichting

Geefhier een

toelióting bij de

bolons of vul de url

noor de joorrchening

in als hiet een

todichting in is

opgenomen.
iDe.StjchÍing..heeft hijna.geen .eigen..gelden...De.Over:ige.reser.ves.bevat.deze beperkte.beschikbare..eigen..gelden.

Bàlans

1 2 2 0

€ 39.152

€ 117 .201

L*

+

L*L,
++

+ +L117

++ + +

€ 117.201

€

€ €

€

c€

€ €

€

0

€ € 0
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Staatvan baten en lasten

Baten

Subsidies van overheden

Subsidie5 van andere instellingen zonder winststreven

overigesubsidies

Batenvan subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieÍen

Nalatenschappen

Bildragen van ioterijinstellingen

Overige giften

Giften

Baten als tegenprestatie voor levering van producten

en/of diensten (omzet)

Financièle baten

oveÍige baten

somvanalle baten

Lasten
lnkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies [, giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

overige lasten

som van de lasten

2021 2020 (.)

21 .826:

€

z | .ózo

0:

13.606: 7.573i

+

€

29.399i

€

€

€

€

€

39.789i

29.399i

saldovan baten en lasten 0:

i€

29.399:

3

26.184

+

26.184 €

+

{

39.789

39.789

+

+

+

€

€

€

€

0

€

c€

+ +
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Staatvan baten en lasten ,ler\rol,

Toeli(hting
Geef hier een toelichting

bii de staotvon boten en

la§en of vul de uÍl noaÍ

de ioarekening in ols hiet

een toeli&tinl in is

opgenomen.

Urlvan dejaarrekening

Vul de linh in noot de

joorrehening ab u due

ooh hebt gepubliceerd-

ihttps://www-st-les .nll exploitatiè-2)2l -21

3

n.v.t.


