Leontienhuis
Toelichting bij jaarverslag 2018
Bijgaand treft u het jaarverslag 2018 aan van Stichting Leontienhuis. Het jaar 2018 is positief
afgesloten, onder andere vanwege een grote bijdrage van Vereniging Het Verschil (VHV). Zij hebben
twee jaar lang het Leontienhuis ondersteund met acties. Dit heeft geresulteerd tot een enorme
bijdrage in de exploitatie van € 287.169,=. Aangezien het Leontienhuis helemaal van fondsenwerving
bestaat, is deze bijdrage van VHV van wezenlijk belang. Het is een ‘oorlogskas’ voor de komende
twee jaar.
Daarnaast zijn de overige donaties en giften op niveau gebleven. Onze businessclub Club van 100
heeft een nieuwe impuls gekregen onder leiding van Guido Hofman, waardoor deze opbrengsten zijn
toegenomen. De Club van 100 moet in de toekomst de basis worden voor het voorbestaan van het
Leontienhuis.
Ondanks het spaarzame beleid dat wordt gevoerd zijn kosten wel toegenomen. Bepaalde kosten zijn
vast en onontkoombaar. Hierbij valt te denken aan de huisvestingskosten, verzekeringen en
kantoorkosten van het huis, maar natuurlijk ook de salariskosten van onze vaste medewerkers.
Zonder hen zou het Leontienhuis immers niet kunnen bestaan.
Uiteraard blijven wij ook komend jaar weer scherp op de kosten en proberen wij de opbrengsten
constant op hoog niveau te houden, zodat het jaarlijkse budget niet wordt overschreden.
Al met al is het bestuur tevreden over de financiële resultaten. Belangrijker vinden wij echter de
behaalde resultaten in het huis. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers kan het Leontienhuis veel
mensen ondersteunen. Een paar opmerkelijke zaken. Ons inloophuis wordt goed bezocht, ten
opzichte van 2017 valt het op dat er meer bezoekers mee lunchen (+40%). Ook de deelname aan de
warme maaltijd op maandagavond is gestegen met 28%. Omdat eigenlijk het hele gezin leeft met een
eetstoornis hebben we een informatiebrochure voor ouders en naasten ontwikkeld. We zien een grote
toename in bezoekers van onze informatiebijeenkomsten voor ouders en naasten.
Het delen van kennis en ervaring is één van onze speerpunten. Afgelopen jaar is ons 2-jaarlijkse
huisartsencongres beoordeeld met een 8,6. Dankzij onze sponsoren én onze vrijwilligers willen en
kunnen wij dit werk graag voortzetten.
Namens het bestuur,
Peter Michels
Penningmeester

