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Jaarverslag 2021 van Stichting Samen Zorgen Huis Leudal (SSZHL) te Baexem. 

 

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van Corona. Daarnaast in het teken van de wisseling 

van zorgaanbieder. 

Dit heeft ertoe geleid, dat de bezetting van ruim 76% gemiddeld over de eerste 6 maanden in 

2021, is gezakt naar nipt 70% over heel 2021. Het merendeel had de indicatie ELV hoog of ELV 

palliatief. 

  

Er waren vrijwilligers o.a. voor in de zorg, keuken, receptie, verzorgen van bloemen en planten, 

sfeer, hand- en spandiensten, scholing, tuin, onderhoud. Eind 2021 waren er 91 vrijwilligers.  Zij 

komen uit de Gemeente Leudal en omstreken.  

Vanwege Corona werd er aanvankelijk minimaal gebruik gemaakt van de vrijwilligers, vanwege het 

besmettingsgevaar. Uiteindelijk is er een vast team van vrijwilligers ontstaan, die met de kleine 

club er toch voor gezorgd heeft dat receptie zoveel mogelijk bemand is en de keukendiensten 

eigenlijk elke dag geregeld zijn. Dit is een buitengewone prestatie van mensen die eigenlijk 

allemaal zelf ook in de risicogroep vallen.  

 

De NL Doet actie op zaterdag 29 mei 2021 kon dit jaar gelukkig wel doorgang vinden. Het was een 

geslaagde dag, waarbij nieuwe vrijwilligers konden kennismaken met het Samen Zorgen Huis 

Leudal (SZHL).  

 

De Stichting Samen Huis Leudal heeft ook een garageverkoop op zaterdag 18 september 2021 

gehouden van overbodig geraakte spullen. Ook dit was een succes. 

 

Vanwege de coronamaatregelen, kon o.a. de vrijwilligers dag wederom helaas niet doorgaan. Het 

bestuur heeft in plaats daarvan aan alle vrijwilligers én zorgmedewerkers een mooi kerstpakket 

gegeven, als dank voor hun inzet en enthousiasme, ondanks alle coronabeperkingen.  

 

Stichting Samen Zorgen Huis Leudal is per 1 oktober 2021 van zorgaanbieder veranderd. Het team 

van zorgprofessionals heeft een keuze gehad om in het Samen Zorgen Huis Leudal te kunnen 

blijven werken onder Proteion of als zzp’er via Proteion op de locatie te blijven werken. Veel 

zorgprofessionals hebben bewust ervoor gekozen om op de locatie te blijven werken, omdat het 

concept van het Samen Zorgen Huis Leudal hen aanspreekt.  

Dankzij het enthousiasme, betrokkenheid, inzet van alle medewerkers in het Samen Zorgen Huis 

Leudal, voelden de gastbewoners zich thuis. Zelfs met de inperkende maatregelen en het afstand 

moeten houden, hebben ook de gastbewoners en bezoekers zich buitengewoon goed gevoegd 

naar de coronamaatregelen.  
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Ook de samenwerking met onze partners zoals, Gemeente Leudal, Provincie Limburg, Huisartsen, 

Zorg & Co, CZ, VGZ, Laurentiusziekenhuis Roermond, SJG Weert, Meditta, Stichting Mariabosch, 

hebben een positieve bijdrage geleverd. 

De contacten met het onderwijs: de Basisschool in Baexem, de Ursulaschool in Heythuysen 

afdeling vmbo-praktijk, De Gilde opleiding Weert én Roermond en Evolva: een overkoepelend 

samenwerkingsverband met o.a. Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht, zijn deels weer 

opgepakt, voor zover mogelijk met betrekking tot de coronamaatregelen.  

 

SZHL is er ook trots op dat we in december 2021 als “Erkend Leerwerkbedrijf” zijn opgenomen en 

voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 

 

De goede samenwerking met het AZC Baexem, bewoners die als vrijwilliger in de tuin hun bijdrage 

leveren, is nog steeds onverminderd. Ze krijgen hier ook veel voor terug zoals inburgering in de 

samenleving, leren onze cultuur en taal.  

De partners, met name CZ, VGZ en Meditta, hebben hun steentje bijgedragen in het ondersteunen 

van het bestuur van het Samen Zorgen Huis Leudal.  

Het blijft continue een leerproces. We willen en gaan er ook alles aan doen om te bewijzen dat het 

Samen Zorgen Huis Leudal in Baexem bestaansrecht heeft en kwaliteit van zorg kan bieden. 

Het oorspronkelijke concept willen we daarbij zeker niet verloren laten gaan.  

Wij staan midden in de Samenleving en staan open voor samenwerking daar waar ons concept 

ondersteund wordt en wij samen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

Als laatste uiteraard heel veel dank aan iedereen die een bijdrage hebben geleverd aan het reilen 

en zeilen van het Samen Zorgen Huis Leudal in Baexem.   

 

Financieel jaarverslag 

 

2021 heeft in het teken gestaan van Corona. Daarnaast ook in het teken van de afwikkeling van de 

doorbetaling van huisvestingscomponent 2020 en 2021 door de zorgaanbieder Zorg & Co.   

Per 1 oktober 2021 zijn we gestart met Proteion als zorgaanbieder.  

 

In Proteion hebben wij een partner, die gecontracteerde zorg in natura levert. Met hun jarenlange 

expertise levert ze meer dan alleen de zorg; ze levert een open samenwerking in de meest brede 

zin van het woord. Zij ziet de uitdaging van ons concept. Gemeenschapszorg betekent dat de 

traditionele rolverdeling in de zorg losgelaten wordt, zónder aan kwaliteit in te leveren, sterker 

nog om nóg meer aandacht aan de zieke medemens te geven. Dat is voor iedereen wennen. 

Sinds januari 2020 int Stichting Samen Zorgen Huis Leudal zelf de eigen bijdrage van de 

gastbewoners. Hiermee zijn we verzekerd van inkomsten en hebben we zicht op de bezetting. De 

eigen bijdrage, (de servicekosten genoemd), bedraagt €20,00 per dag per gastbewoner.  
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De servicekosten staan voor de gehele ambiance van het verblijf: een gemeubileerd ruim 

appartement met eigen badkamer en keukenblok, faciliteiten als tv, internet en wifi netwerk, 

gebruik maken van huiskamer, de multifunctionele ruimte met leeshoek, fitnessmogelijkheden, 

verblijf in een parkomgeving, activiteiten, extraatjes enz.   

We hebben enkele donaties mogen ontvangen bijvoorbeeld van Leudal Energie en particuliere 

donaties.  

Daarnaast hebben bedrijven ons gesponsord in natura. Ook de garageverkoop heeft nog enkele 

honderden euro’s opgeleverd. 

 

Voor de opvang van de aanlooptekorten in de exploitatie huisvesting heeft de Provincie Limburg 

reeds in 2015 een financieel vangnet beschikbaar gesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat we, 

ondanks het (tijdelijke) gebrek aan inkomsten voor wat betreft de vergoeding van de 

huisvestingskosten, we voldoende basis hebben kunnen leggen om vanaf 2022 geheel zelfstandig 

door te kunnen gaan.  

 

In 2021 heeft het Samen Zorgen Huis Leudal nieuwe zorgbedden aangekocht en een automatische 

toegangsdeur en tussendeur. Hierdoor kunnen ook de gastbewoners in een rolstoel of met een 

rollator zelfstandig het pand betreden en verlaten voor b.v. een mooie wandeling in het eigen 

park. Mede dank aan de Provincie Limburg. Met deze ontwikkelingen en aanpassingen wordt het 

welzijn en zelfredzaamheid van onze gastbewoners zichtbaar vergroot. 

  

Het aantal gastbewoners kent in de loop van 2021 een flinke dip, maar niettemin bedraagt de 

gemiddelde bezetting over 2021 bijna 70%. We verwachten, afhankelijk van het coronaverloop, 

voor 2022 een gemiddelde bezetting van 75-80%. 

 

De afwikkeling van de subsidie met de Provincie Limburg vindt eind juni 2022 plaats en is in de 

jaarrekening 2021 verwerkt. De stichting heeft hierover enkele constructieve gesprekken gevoerd 

met de Provincie. Hierbij is bevestigd dat de door de stichting ontvangen giften en donaties niet 

hoeven te worden verantwoord als subsidiabele baten. Dit biedt de stichting de mogelijkheid 

eigen vermogen op te bouwen als buffer voor toekomstige uitgaven. 

Er is voldoende basis gelegd, zowel financieel als in de afspraken met de zorgaanbieder Proteion, 

om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. De in de jaarrekening 2021 gehanteerde 

grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling 

van continuïteit van de Stichting Samen Zorgen Huis Leudal. 
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Balans per 31 december 2021 in EUR  

Activa 
 
Vaste activa                                   € 2.165 

Passiva 
 
Stichtingsvermogen                       €  83.654 

Vlottende activa 
Handelsdebiteuren                  €  8.916 
Overige rekening courant       € -  
Overige vorderingen                € 53.730 
                                                           

Langlopende schulden                  €  - 

Liquide middelen                      € 86.463  Kortlopende schulden 
Schulden aan leveranciers        € 3.224 
Belasting en premie soc verz    € 1.896 
Overige schulden                        € 62.500 
                                                        

                                                      € 151.274                                                        € 151.274 

 

 

 

Staat van baten en lasten 2021 

Netto baten                                                   € 361.759 
Inkoopwaarde baten                                   -€ 43.692    

Bruto winst                                                    € 318.067 

Lasten  
Lonen                                            €  35.006 
Sociale lasten en pensioen        €   9.505 
Afschrijving vaste activa            €       836 
Overige lasten                             € 189.176 

Som der bedrijfslasten                                 € 234.523 

Netto resultaat                                              € 83.544 

 

Stichting Samen Zorgen Huis Leudal valt onder ANBI. Zij voldoet aan de eisen die ANBI stelt aan 

stichtingen.  Meer financiële informatie kunt u via de site van ANBI inzien. 

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-samen-zorgen-huis-leudal/ 

Ingevolge het reglement van de Raad van Toezicht moeten de hoofdfuncties en neven -functies 
vermeld worden in het jaarverslag.  
 
Leden Raad van Toezicht:  
Dhr. J.-P. Halmans: Hoofdfunctie: Directeur Finance & Control bij stichting  
Sevagram  
Nevenfunctie: Lid Raad van Commissarissen PGZ BV  
 

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-samen-zorgen-huis-leudal/
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Mevr. K. Didbih-Akechtabou : Hoofdfunctie: Beleidsontwikkelaar/juridisch adviseur.  
Nevenfunctie: Geen  
 
Dhr. L. Hintzen : Hoofdfunctie: Gepensioneerd  
Nevenfunctie: Voorzitter van de Stichting Vrienden Fanfare  
Eensgezindheid in Maasbracht 

 

Bestuur Stichting Samen Zorgen Huis Leudal 

 

 


