Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
5 9 7 3 5 2 5 2

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

Sint-Mariastraat 142b 3014SR Rotterdam
0 1 0 4 3 6 7 0 7 0

E-mailadres

info@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl

Website (*)

www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 3 6 2 3 5 3 3

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
2 , 7 5
8 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A. de Groot

Secretaris

J.K. de Jong

Penningmeester

D.H. Minnema

Algemeen bestuurslid

J. Talla

Algemeen bestuurslid

N.J. Bos

Overige informatie
bestuur (*)

A.L. Gerritsen
M.H. Olieman

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het op grond van het evangelie ondersteunen van de meest kwetsbare mensen in
Rotterdam West in hun strijd om een menswaardig bestaan met behoud van hun
waardigheid en zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen, alsmede een bijdrage
te leveren aan de opbouw van de samenleving in het westen van Rotterdam waarin
mensen erkend en gezien worden zonder dat er gelet wordt op ras, kleur, godsdienst
en cultuur.

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 activiteiten en projecten die we uitvoeren als organisatie zijn gericht op inwoners
van Rotterdam-West. En dan voornamelijk bewoners die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Mensen moeten zelf de regie over hun leven kunnen hebben. Het
Wijkpastoraat ondersteunt hierbij, loopt met hen mee op hun levenspad, helpt zoeken
naar alternatieve oplossingen. Het behoud van waardigheid en zeggenschap van de
buurtbewoners is essentieel binnen de werkmethode van het Wijkpastoraat Rotterdam
West.
Projecten gericht op bestrijden eenzaamheid, op het bieden van kansen aan kinderen
en op vrouwen afkomstig van verschillende nationaliteiten, dragen samen met onze
inloop- en ondersteuningsactiviteiten bij aan onze doelstelling

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

We definiëren projecten die we ter financiële ondersteuning aanbieden aan
vermogensfondsen. Ook de gemeente Rotterdam ondersteunt projecten van ons
Wijkpastoraat. Dit is onze belangrijkste inkomstenbron.
Daarnaast ondersteunen een tiental lokale kerken onze activiteiten.
Verder ontvangen wij giften van vrienden die ons werk ondersteunen.
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Algemeen (vervolg)
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 fondsen financieren de projecten. Daar geven ze het geld voor en daar geven we
hun geld aan uit.
De beperkte inkomsten van lokale kerken en vrienden worden ingezet om de
huisvestingskosten en organisatiekosten te financieren.

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

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Open

Het bestuur ontvangt geen beloning. De bestuurders zijn vrijwilligers. Voor al onze
vrijwilligers is een beperkte vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Onze professionals worden als ZZP-er voor de projecten ingehuurd.

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.

Jaarverslag op onze site

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

88.588

€

65.700

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

85.078

€

75.114

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

21.633

€

44.275

Effecten

€

103.638

€

78.638

Liquide middelen

€

191.608

€

154.115

+
0

€

+
€

+
277.028

+
Totaal

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

€

316.879

€

+
€

€

316.879

€

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

30.248

277.028

Totaal

€

316.879

140.814

€
€

112.965

105.812

€

+
€

+
€

173.666

€

30.402

€

277.028

+

+

Het eigen vermogen (continuïteitsreserve) kon worden verhoogd. Een deel van de voorziening viel vrij.
Toch blijft de hoogte van het eigen vermogen beperkt ten opzichte van de omvang van de organisatie.
De voorziening groeide ondermeer als gevolg van de omvang van inhuur derden.
De gereserveerde projectgelden (bestemmingsreserve) bestaan uit door fondsen overgemaakte gelden voor projecten waarvan de uitvoering in 2021
plaatsvindt.
De waardering van de totale beleggingsportefeuille is het gemiddelde van de totale aankoopwaarde en de totale waarde per einde jaar.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

11.614

Som van baten van particulieren

€

11.614

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

193.881

Som van de geworven baten

€

324.343

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

228

Som van de baten

€

324.571

+

€

14.090

€

14.090

€

118.848

+

89.750

€

+

€

189.099

€

292.939

+

€

+

€

2.960

€

295.899

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

291.475

€

1.771

265.399

1.193

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

27.826

Som van de lasten

€

321.072

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

€

293.246

+
266.592

€

3.499

+

€

27.844

€

294.436

€

+

1.463

Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De zekerheid
die dat naar betrokken professionals zou uitstralen zien wij als ongepast. Dat betekent
dat de grootste kostenpost bestaat uit 'inhuur van derden’.

Zie jaarverslag op onze site

Open

