Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting 2Live

Nummer Kamer van
Koophandel

5 3 6 2 3 6 7 3

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

Europalaan 2, 5232BC 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer

0 7 3 7 1 1 4 2 3 0

E-mailadres

info@2live.nl

Website (*)

www.2live.nl

RSIN (**)

8 5 0 9 5 1 0 4 5
1 6

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevrouw S. van Proosdij

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

De heer R.G.J. Schouten, de heer F. de Bruijn, de heer J.E. de Wildt

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Stichting 2Live heeft een directeur mevrouw J. Vorstenbosch

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

De missie van 2Live is om met toewijding en vanuit vertrouwen en respect jongeren
tussen 17 en 25 jaar op maat te begeleiden tot zelfstandige deelnemers aan onze
samenleving. De vraag van de jongere staat centraal in de begeleiding. Onze
begeleidingsstijl sluit aan bij de aanwezige krachten en mogelijkheden (competentie
vergrotend werken) en bij ‘het gewone leven’. Dus, wat denken onze jongeren nodig te
hebben om zo prettig en zelfstandig mogelijk te kunnen leven en deel uit te kunnen
maken van de samenleving.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Stichting 2Live is gegroeid tot de grootste aanbieder van woonbegeleiding/training naar
zelfstandigheid in de regio Noord-Brabant noordoost. Uniek aan de organisatie is dat
we ons beperken tot enkel producten die met onze corebusiness te maken hebben en
een qua leeftijd afgebakende doelgroep.

(*) 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?

Stichting 2Live is er voor jongeren van 17 tot 25 jaar uit verschillende subdoelgroepen
(jeugdhulp, reclassering, GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang,
thuiswonend) met als gemeenschappelijk kenmerk dat de jongeren een steuntje in de
rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid en eigen identiteit. Voor de sprong van
gezin of begeleid wonen naar totale zelfstandigheid wordt een mooie tussenstap
geboden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting 2Live ontvangt zorginkomsten vanuit de jeugdwet, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en via maatwerkbeschikkingen met gemeentes. Daarnaast
ontvangt Stichting 2Live inkomsten via huurpenningen van bewoners die voldoen aan
bepaalde voorwaarden en via giften.

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).

Stichting 2Live heeft als financieel beleid dat ze gericht is op de continuïteit van de
zorgverlening en bedrijfsvoering. De belangrijkste doelstellingen zijn het realiseren van
een gezonde exploitatie, liquiditeit en solvabiliteitspositie.

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

De jongeren worden op maat ondersteund in wonen, werken, leren,
netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding en andere vaardigheden die nodig zijn om de
aansluiting met de samenleving te hervinden en te behouden.

De verkrgen inkomsten worden besteed om de jongeren van 2Live op maat te
ondersteunen in wonen, werken, leren, netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding en
andere vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting met de samenleving te
hervinden en te behouden.

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).

Stichting 2Live hanteert de bezoldigingsregels van de Wet normering topinkomens
(WNT). De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige
arbeidsvoorwaarden van de directeur geschiedt door het bestuur. De beloning van de
directeur wordt vastgesteld binnen de kaders van de CAO Jeugdzorg.
Medewerkers van Stichting 2Live worden beloond conform de CAO Jeugdzorg.

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.

Hiervoor verwijzen wij u naar de jaarrekening van Stichting 2Live, zie hiervoor https://
2live.nl/over-ons/jaarverslagen/

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

https://2live.nl/over-ons/jaarverslagen/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

62.775

€

35

€

52.316

€

+

€

62.775

+
52.351

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

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

226.818

Totaal

€

1.070.220

843.402

618.231

€

319.362

€

937.593

€
€

182.691

161.820

€
824.754

€

+
€

1.007.445

€

1.070.220

723.422

+
€

885.242

€

937.593

+
Totaal

31-12-2020

+

+

Hiervoor verwijzen wij u naar de jaarrekening van Stichting 2Live, zie hiervoor https://2live.nl/over-ons/jaarverslagen/

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

36.885

Som der bedrijfsopbrengsten

€

1.656.306

€

1.619.421

1.392.094

€

+

€

24.189

€

1.416.283

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

1.656.306

€

1.416.283

Personeelskosten

€

984.915

€

754.184

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

16.500

€

9.700

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

468.990

Som der bedrijfslasten

€

1.470.405

Saldo financiële baten en lasten

€

-466

Resultaat

€

185.435

Totaal baten

Lasten

+

+

€

358.563

€

1.122.447

€

-239

€

293.597

+

+
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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.

Hiervoor verwijzen wij u naar de jaarrekening van Stichting 2Live, zie hiervoor https://
2live.nl/over-ons/jaarverslagen/

https://2live.nl/over-ons/jaarverslagen/

Open

