
Leontienhuis  

Toelichting bij jaarverslag 2019 

Bijgaand treft u het jaarverslag 2019 aan van Stichting Leontienhuis. Het exploitatieresultaat van de 

stichting Leontienhuis over het jaar 2019 was negatief, echter vanwege de gereserveerde bijdrage 

van de Vereniging Het Verschil uit het jaar 2019 kon het budget voor dit boekjaar alsnog met een 

positief resultaat worden afgesloten. De totale bijdrage van Vereniging Het Verschil bedroeg  

€ 287.169,= in het jaar 2018. Van deze oorlogskas en andere bestemmingsreserves is in 2019  

€ 110.000,= ten gunste van het resultaat gekomen om het budgettekort voor dit boekjaar te dekken. 

Na mooie jaren met hoge opbrengsten zijn de baten in 2019 teruggelopen tot € 78.255,=. Een groot 

deel van deze baten zijn afkomstig van onze club van 100. Dankzij het spaarzame beleid dat wordt 

gevoerd zijn de exploitatiekosten nagenoeg gelijk gebleven. 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.  

Ook in 2019 heeft het Leontienhuis veel mensen ondersteund. De sfeer in het Leontienhuis is 

informeel, warm en onze drempel is laag. In de wereld rondom eetstoornissen zijn we inmiddels niet 

meer weg te denken. En mede door mond-op-mond-reclame zijn de bezoekersaantallen zijn ten 

opzichte van 2018 wederom gestegen. Een stijging van 25 % waar het gaat om mensen met een 

eetstoornis. De bezoekersaantallen van ouders en naasten zijn in 2019 verdubbeld.  

Het Leontienhuis is 4 dagen per week open. Het is inmiddels zo druk, dat het maximum is bereikt. 

Om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende behoefte is uitbreiding van het professionele 

team nodig. Uiteraard kan dit alleen als er voldoende fondsen zijn om dit op een financieel gezonde 

manier te borgen. We kunnen dit werk alleen dankzij onze sponsoren doen. Veel dank aan alle 

personen en bedrijven die het Leontienhuis ondersteunen!  

 

Namens het bestuur,  

Peter Michels  

Penningmeester 


