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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting LEEFH

Nummer Kamer van
Koophandel

5 8 7 1 3 4 8 4

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

Paalbergweg 26

Telefoonnummer

0 2 0 6 9 7 1 0 1 4

E-mailadres

info@leefh.nl

Website (*)

www.leefh.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Stroes, Erik Sjoerd Gerard

Secretaris
Penningmeester

Boor, Dennis

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Leefh heeft Raad van Toezicht en een adviesraad.
https://leefh.nl/over-leefh/de-mensen-van-leefh/

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

A) het opsporen van personen met een erfelijk vorm van hypercholesterolemie ten
behoeve van familie-onderzoek, vroegtijdige diagnostike en (preventieve) behandeling;
B) het opzetten en in stand houden van een voor de sub a. genoemde opsoring
noodzakelijk management-, communicatie- en registratiesysteem en netwerk.
C) het (doen) bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek dat betrekking
heeft op erfelijke hypercholesterolemie
D) de preventie van cardiologische aandoeningen alsmede onderzoek naar (risico's
voor) cardiovasculaire aandoeningen in de breedste zin de woords;

IB 113 - 1Z*2FOL

De stichting beoogt niet het maken van winst.

(*) 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?

Familie onderzoek:
Ondersteuning en vastlegging familieonderzoek
Ontwikkeling & verschaffen ondersteunende materialen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Primair vanuit zorgeverzekeraars en de Hartstichting voor het uitvoeren van familie
onderzoek. Voor overige Activiteiten, zoals campagnes & projecten, doen we een
beroep op donateurs en sponsors.

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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden gebruikt voor personeel en ondersteunde zaken zoals
(huisvesting, verzendkosten en ICT) ten behoeve van het familie onderzoek.

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

Kennis FH:
Coördinatie en facilitering kennisdeling & bekendheid.

Als er sponsoring wordt ontvangen zetten we dit in in bijv. kennismaterialen of
projecten.

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).

zie pagina - https://leefh.nl/over-leefh/anbi-algemeen-nut-beogende-instelling/

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.

zie bestuursverslag https://leefh.nl/over-leefh/anbi-algemeen-nut-beogende-instelling/

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

zie bestuursverslag
https://leefh.nl/over-leefh/anbi-algemeen-nut-beogende-instelling/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

4.186

7.777

€

+
4.186

€

+
7.777

€

15.434

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

185.948

€

58.839

156.460

74.833

€
225.167

€

+

€

n.v.t.

€

Eigen vermogen

10.871

212.645

+
€

240.601

223.516

244.787

+

+

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

31-12-2021

€

231.293

Totaal

€

244.787

+
€

231.293
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

54.959

Som der bedrijfsopbrengsten

€

471.299

€

416.340

402.500

€

+

€

38.044

€

440.544

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

471.299

€

440.544

Personeelskosten

€

243.695

€

269.878

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.591

€

3.495

Huisvestingslasten

€

22.584

€

22.315

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

171.282

Som der bedrijfslasten

€

441.152

Saldo financiële baten en lasten

€

-659

Resultaat

€

29.488

Totaal baten

Lasten

+

+

€

118.865

€

414.553

€

-253

€

25.738

+

+

06 van 06

3

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.

De opbrengsten zorgprestaties bestaan uit bijdrage verzekeraars (361k) en
Hartstichting (55k).
Overige bedrijfsopbrengsten (55k). Dit betreft sponsoring / donaties vanuit AMGEN/
Sanofi, MSD en Novartis. Voor deze activiteiten, zoals campagnes & projecten, hebben
we geen mogelijkheden om die vanuit ons reguliere budget te realiseren. We vinden
deze vanuit onze ambitie, het ‘Voorkomen van hart- & vaatziekten bij familieleden met
FH, zeer belangrijk.Voor deze kosten doen we, altijd op initiatief van LEEFH zelf, een
beroep op donateurs en sponsors. We zijn in onze boodschap volledig onafhankelijk.
We werken met multisponsoring, dus er zijn altijd bijdragen van meerdere sponsors en
donateurs. Als sponsors en donateurs vanuit de farmacie afkomstig zijn, melden zij
deze donaties/ sponsoring in het transparantieregister. (www.transparantieregister.nl).
Deze opbrengsten worden geboekt in het boekjaar dat de kosten worden gemaakt. In
2021 zijn deze gelden met name ingezet op research activiteiten om meer familieleden
met FH op te sporen via laboratia en ziekenhuizen.

n.v.t.

Open

