Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting C`est La Vie - Huis 't Gooi
6 4 9 7 5 2 3 3

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

Rijksweg 2 1412 BA Naarden
0 3 5 6 8 3 9 2 0 7

E-mailadres

info@cestlavie-huis.nl

Website (*)

https//cestlavie-huis.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 5 9 2 9 8 6 8

Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Renee Kool

Secretaris

Marina Bol

Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Raad van Toezicht; Henriette van der Meij - voorzitter; Judith Kole - Bark - secretaris;
Marije Hilhorst- kwaliteit; Rob van den Bergh - financiën

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het C`est La Vie-Huis is een bijna–thuis huis waar ongeneeslijk zieken in de laatste
levensfase zorg, warmte en aandacht krijgen. In een kleinschalige, huiselijke
woonomgeving in het Gooi zetten vrijwilligers en professionals zich in om de gasten en
hun naasten te ondersteunen in deze moeilijke periode.Huiselijkheid en
rpoffesionaliteit gaan hierbij hand in hand. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte, ook voor
de mantelzorgers, om bezig te kunnen zijn met de zaken die belangrijk zijn. Wij halen
de ‘zorgen om de zorg’ uit de relatie.
Wij werken samen met (huis) artsen, thuiszorgorganisatie Buurtzorg en andere
zorgverleners zodat de zorg op elkaar aansluit en optimaal is.

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?

In het C'est La Vie-Huis zetten vrijwilligers en professionals zich in om u en uw naasten
zo goed mogelijk te ondersteunen bij de invulling van het persoonlijke zorgplan, 24 uur
per dag, 7 dagen in de week.
HOSPICEZORG
Wij bieden palliatief terminale zorg, ook wel hospicezorg genoemd. Dit is zorg die
nodig is als een arts verklaart dat iemand ongeneeslijk ziek is en naar verwachting nog
maar 3 maanden te leven heeft. Wij geven zorg tot en met het overlijden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten van de Stichting komen uit subsidie, eigen bijdrage van de gast,
sponsering, donaties en giften.

RESPIJTZORG
Respijtzorg is tijdelijke zorg voor ongeneeslijk zieken als de mantelzorgers overbelast
dreigen te raken of tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Het is een grote verlichting voor de mantelzorgers om een paar weken op adem te
kunnen komen of met eigen gezin weg te kunnen, in de zekerheid dat er goed voor je
naaste wordt gezorgd.
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Algemeen (vervolg)
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 inkomsten worden besteed aan de exploitatie en het onderhouden van het huis.
Daarnaast aan de verzorging van de gasten en families. Extra inkomsten worden
besteed aan wensen voor de gasten en aan de vrijwilligers.

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

https://cestlavie-huis.nl/2015/wp-content/uploads/2022/04/Bele
idsplan-2022-Cest-La-Vie-Huis-t-Gooi.pdf

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

Het bestuur is onbezoldigd.
Medewerkers vallen onder het CAO VVT

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.

Wij hebben in 2021, 105 gasten en hun naasten verzorgd en begeleid in de laatste
levensfase samen met professionals en onze vrijwilligers. Daarnaast hebben we aan 2
respijtzorg gasten opgevangen.

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

https://cestlavie-huis.nl/2015/wp-content/uploads/2022/05/Jaar
verslag-CLVH-2021.pdf

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.132.716

1.251.789

€

+

€

1.132.716

+
1.251.789

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

4.898

€

-470.193

€

€

5.000

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

+

61.301

+
€

85.701

€

1.218.417

-434.537

€

+

+
€

-434.537

-465.193

7.309

€
80.803

31-12-2020 (*)

€

68.610

+

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

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

1.569.012

€

1.653.416

Kortlopende schulden

€

54.403

€

40.334

Totaal

€

1.188.878

€

1.228.557

+
€

1.320.399

+

+

In 2021 zijn er verschillende kortlopende leningen afgelost. Dit heeft een positief effect op de hoogte van de schulden. De liquiditeit is iets toegenomen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

95.763

€

97.064

Subsidies van overheden

€

339.021

€

321.477

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

339.021

€

321.477

Baten sponsorbijdragen

€

62.444

€

71.196

Giften en donaties van particulieren

€

32.596

€

46.556

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

32.596

+

+
46.556

€
€

10.774

6.425

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

540.598

542.718

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

13.785

€

14.931

Personeelskosten

€

246.841

€

236.465

Huisvestingskosten

€

36.352

€

35.614

Afschrijvingen

€

119.073

€

119.328

Financiële lasten

€

66.022

€

66.483

Overige lasten

€

27.896

€

31.952

Som van de lasten

€

509.969

€

504.773

Saldo van baten en lasten

€

30.629

€

37.945

+

+
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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.

Er waren in 2021 iets minder inkomsten dan in 2020, daarentegen ontvingen we wel
meer subsidie.
We hebben een postief saldo van baten en lasten. Er zijn mooie projecten gerealiseerd
met behulp van donaties zoals een nieuwe eettafel,wasmachine en wasdroger,
zonnepanelen, TV's, IPAD's , een blaasscanner zie het activiteitenverslag.

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

https://cestlavie-huis.nl/2015/wp-content/uploads/2022/05/Jaar
verslag-CLVH-2021.pdf

Open

