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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

PCSOH
4 1 2 2 2 3 0 3

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

Kruislaan 54
0 2 3 5 6 1 6 0 0 0

E-mailadres

johan.kapitein@pcsoh.nl

Website (*)

www.pcsoh.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 2 8 6 0 0 4 1
1 8 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E. Zwart

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

betreft eenhoofdige raad van bestuur, met raad van toezicht

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

De stichting heeft ten doel vanuit een protestants christelijke levensovertuiging aan
ouderen huisvesting, begeleiding, verantwoorde zorg en behandeling te verlenen en
voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of
indirect, in de ruimste zin van het woord.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

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?

de instelling verricht als werkzaamheden: verpleging, verzorging, begeleiding,
ondersteuning aan kwetsbare ouderen. Dit doet zij vanuit haar 2 verpleeglocaties.
Daarnaast verhuurt de stichting seniorenwoningen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden gegenereerd uit opbrengsten vanuit de WLZ, ZVW, WMO,
particuliere zorg, huuropbrengsten en subsidies.

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 verkregen inkomsten worden voornamelijk besteed aan de inzet van personeel,
kosten voor vastgoed (huur, afschrijving, rente, onderhoud) en inkoop van voeding en
materialen.

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

https://www.pcsoh.nl/upload_directory/files/Beleidsplan-wet-zorg-en-dwang
%20PCSOH%20november%202021%20definitief.pdf

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).

Bestuurder is in loondienst. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een
vergoeding.

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.

zie bestuursverslag in het jaarverslag 2021

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

https://www.pcsoh.nl/upload_directory/files/Jaarverslag%2020
21%20PCSOH%20-incl%20contr%20verkl.pdf

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

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

7.552.221

€

8.100.850

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

7.552.221

€

8.100.850

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.176.096

€

1.592.291

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

1.285.809

€

1.436.998

+
€

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Eigen vermogen

€

4.388.568

€

4.002.519

Voorzieningen

€

266.195

€

192.933

Langlopende schulden

€

4.326.253

€

4.555.337

Kortlopende schulden

€

2.033.110

€

2.379.350

Totaal

€ 11.014.126

3.029.289

+
€ 11.014.126

31-12-2021

+
€

3.461.905

+

31-12-2021

+
€ 11.130.139

+

+
€ 11.130.139
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

13.191.236

€

11.954.372

Subsidies

€

417.118

€

750.690

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.738.266

€

2.730.408

Som der bedrijfsopbrengsten

€

16.346.620

€

15.435.470

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

16.346.620

€

15.435.470

Personeelskosten

€

11.051.497

€

10.519.199

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

709.240

€

718.795

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

4.085.532

Som der bedrijfslasten

€

15.846.269

Saldo financiële baten en lasten

€

-114.301

Resultaat

€

386.050

Totaal baten

Lasten

+

+

€

3.830.190

€

15.068.184

€

-120.140

€

247.146

+

+
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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.

https://www.pcsoh.nl/upload_directory/files/Jaarverslag%2020
21%20PCSOH%20-incl%20contr%20verkl.pdf

Open

