Taal: Nederlands
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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Allevo

Nummer Kamer van
Koophandel

2 2 0 5 4 1 4 5

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

Postbus 79

Telefoonnummer

0 1 1 3 2 4 9 2 0 0

E-mailadres

info@allevo.nl

Website (*)

www.allevo.nl

RSIN (**)

8 1 2 8 5 7 9 7 5

Aantal medewerkers (*)

8 4 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. N. Mariman

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Toezichthouder is de Raad van Toezicht en bestaat uit 5 personen

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

Allevo kent als statutair doel :
- Het leveren, bevorderen en ontwikkelen van een samenhangend stelsel van zorg,
wonen en welzijn
- Het bevorderenvan gezond gedrag (preventie).
- Het aanwenden van alle wettelijke middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor de
verwezenlijking van het doel

(*) 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?

https://allevozorg2020.jaarverslag.org/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden gegenereerd uit de zorgwerkzaamheden van de instelling.
Andere mogelijke bronnen van inkomsten zijn :
- subsidies en donaties
- schenkingen, legaten en erfstellingen
- andere wettelijke verkrijgingen en baten

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 verkregen inkomsten worden zo doeltreffend en doelmatig mogelijk ingezet ter
financiering van de geleverde zorg en dienstverlening.
Vermogen wordt aangehouden in de vorm van spaarrekeningen.

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

https://www.allevo.nl/wp-content/uploads/2021/08/Meerjarenbeleidsplan-2019-2024-Versie-1.pdf

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 beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn gebaseerd op
de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ).
Voorwaarde hierbij is dat de beloning binnen de daartoe gestelde WNT-normen blijft.

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.

https://allevozorg2020.jaarverslag.org/

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

Het beloningsbeleid voor alle medewerkers exclusief RvT en RvB is gebaseerd op de
salarisschalen in de CAO Verpleging & verzorging.

https://allevozorg2020.jaarverslag.org/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 28.537.859

Financiële vaste activa

€

€

0

1.065.398

0

€ 19.295.209
€

+

€ 29.603.257

1.070.443

€ 20.365.652

Voorraden

€

491.388

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

5.760.877

€

5.838.403

Effecten

€

Liquide middelen

€ 13.799.692

€

+

8.179.038

Eigen vermogen

€ 15.360.531

€ 15.703.331

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 19.778.009

€ 11.613.325

Kortlopende schulden

€ 14.067.267

€

Totaal

€ 49.655.214

449.407

490.700

6.575.737

+
€ 14.017.441

+

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

€

€ 20.051.957
Totaal

+

31-12-2020

€ 49.655.214

+
€ 34.383.093

+

https://www.allevo.nl/wp-content/uploads/2021/08/Jaarrekening-2020-def.pdf

+
€ 34.383.093
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

54.969.848

€

52.933.199

Subsidies

€

764.084

€

623.589

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.290.293

€

1.445.021

Som der bedrijfsopbrengsten

€

57.024.225

€

55.001.809

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

57.024.225

€

55.001.809

Personeelskosten

€

46.873.128

€

45.318.201

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.584.796

€

1.520.681

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

8.518.432

Som der bedrijfslasten

€

56.976.356

Saldo financiële baten en lasten

€

-390.669

Resultaat

€

-342.800

Totaal baten

Lasten

+

+

€

7.775.153

€

54.614.035

€

-383.182

€

4.592

+

+
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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://www.allevo.nl/wp-content/uploads/2021/08/Jaarrekening-2020-def.pdf

https://www.allevo.nl/wp-content/uploads/2021/08/Jaarrekening-2020-def.pdf

Open

