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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff
4 1 1 1 8 0 0 5

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

Groen van Prinstererweg 38, 3317SP Dordrecht
0 7 8 6 5 2 8 8 8 8

E-mailadres

info@pzcdordrecht.nl

Website (*)

pzcdordrecht.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 1 9 5 7 4 3 0
4 9 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Johannes Groen

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft als doel het (doen) verlenen van goede zorg waaronder begrepen
het bieden van woonservice, eerstelijns diensten, thuiszorg, revalidatiezorg en
langdurige verblijfszorg aan kwetsbare mensen en mensen in kwetsbare situaties en
voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of
indirect, in de ruimste zin van het woord.
Bij het nastreven van dit doel richt de stichting zich op de naleving van de gangbare
aanbevelingen van de Governancecode Zorg 2017 of een daarvoor in de plaats
tredend document.

(**) 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?

Zie doelstelling pagina 1.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie onder 3 Staat van baten en lasten.
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

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).

Inkomsten worden uitsluitend besteed aan het instandhouden van het verlenen van
goede zorg waaronder begrepen het bieden van woonservice, eerstelijns diensten,
thuiszorg, revalidatiezorg en langdurige verblijfszorg.

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

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).

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Protestantse Zorggroep
Crabbehoff een totaalscore van 10 punten toegekend. De daaruit volgende
klassenindeling betreft klasse IV, met bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad
van Bestuur van € 185.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van
Bestuur.
Het bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht
bedraagt € 27.750 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 18.500.
Deze maxima worden niet overschreden.
Beloningsbeleid voor het personeel vindt zijn grondslag in de CAO VVT.

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.

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

https://pzcdordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/07/Bestuursja
arverslag_PZC_2020.pdf

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

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 19.541.199

€ 18.907.406

Materiële vaste activa

€ 24.422.459

€ 26.101.621

Voorzieningen

€

433.184

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

9.803.069

€ 11.065.374

Kortlopende schulden

€

7.049.484

€

Totaal

€ 36.826.936

€

+

€ 24.422.459
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€ 26.101.621

€

5.095.382

4.984.393

€
7.309.095

€

+

5.643.900

+
€ 10.628.293

+

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

6.454.149

€

€ 12.404.477
Totaal

+

302.985

€ 36.826.936

+
€ 36.729.914

+

https://pzcdordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/07/Financieel-jaarverslag_PZC_2020.pdf

+
€ 36.729.914
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

40.380.839

€

36.335.645

Subsidies

€

1.635.676

€

236.584

Overige bedrijfsopbrengsten

€

3.049.149

€

3.694.423

Som der bedrijfsopbrengsten

€

45.065.664

€

40.266.652

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

45.065.664

€

40.266.652

Personeelskosten

€

31.163.228

€

26.797.329

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

2.884.936

€

2.883.399

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

9.852.969

Som der bedrijfslasten

€

43.901.133

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

Lasten

+

+
1.164.531

€

9.129.142

€

38.809.870

€
€

+

+
1.456.782
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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://pzcdordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/07/Financieel
-jaarverslag_PZC_2020.pdf

Open

