Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Ondersteuning Mensen zonder Verblijfstitel Pauluskerkk

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 3 4 5 4 0

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

Hang 7, 3011 GG Rotterdam

Telefoonnummer

0 1 0 4 6 6 6 7 2 2

E-mailadres

omzo@pauluskerkrotterdam.nl

Website (*)

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/anbi-omzo/

RSIN (**)

8 0 4 3 6 2 5 8 0

Actief in sector (*)

Welzijn - Verzorging en opvang
Gezondheid - Genezing en zorg
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Georgië
3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 0

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

Ineke B.Th.H.M. Palm

Secretaris

Elisabeth W.F. de Jong - Van der Kuip

Penningmeester

Cornelis D. de Jong

Algemeen bestuurslid

Hilde C. van Asperen

Algemeen bestuurslid

Johan G.M. Breukels; Josine Strörmann

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

het werk ten behoeve van mensen zonder verblijfstitel die een beroep doen op de
Pauluskerk te Rotterdam te ondersteunen bij het zoeken van oplossingen voor deze
mensen, als mede het verwerven en beschikbaar stellen van geldmiddelen voor dit
werk, alsmede al hetgeen hiermede, alles in de ruimste zin des woords, verband houdt.

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?

Financiële ondersteuning voor levensonderhoud;
Adviseren en ondersteunen bij juridische bijstand;
Adviseren en bemiddelen omtrent terugkeer;
Medische, tandheelkundige en mondhygiënistische zorg;
Zorgen voor tijdelijk onderdak en tijdelijke huisvesting;
Behartigen van belangen en beïnvloeden van lokale en landelijke politiek;
Taallessen (Nederlands, Engels, Spaans), op verschillende niveaus;
Zinvolle dagbesteding en bouwen aan persoonlijke waardigheid;
Bevorderen van onderling contact tussen vluchtelingen - en daarmee hun geestelijke
gezondheid en de weerbaarheid en integratie in hun groep en in het land.
Deze werkzaamheden worden dagelijks verricht.
Via deze werkzaamheden proberen we hun kracht te versterken, en zoeken we daarbij
samen naar individuele, en dus op maat gesneden oplossingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Fondsen, vrijwillige bijdragen, erfstellingen, legaten en/of schenkingen.
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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).

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).

De stichting financiert tegemoetkoming in levensonderhoud, medische hulp en
activiteiten voor vluchtelingen. Voorts huurt zij huisvesting voor de opvang van
vluchtelingen en betaalt zij de personeelskosten voor de drie
vluchtelingenmedewerkers die zijn gedetacheerd bij de Pauluskerk.

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/wp-content/uploads/2019/10/
BeleidsplanOMZOalgemeen2019-2021.pdf

Open

Het statutaire bestuur verricht zijn taken om niet.
Hetzelfde geldt voor de verleners van medische zorg.
De drie vluchtelingenmedewerkers die de stichting (in deeltijd) in dienst heeft, worden
via de CAO betaald.

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://www.pauluskerkrotterdam.nl/wp-content/uploads/2021/05/j
aarverslag-omzo-2020-DIG.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

68.362

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

+
€

218.500

+

Totaal

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

255.352

85.000

€
139.199

€

+

160.296

+
€

224.199

245.296

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

31.153

Totaal

€

255.352

263.045

+
€

€

85.000

44.545

€

255.352

€

€

€
186.990

31-12-2019 (*)

+
€

263.045

€

17.749

€

263.045

+

+

Waarderingsgrondslagen voor de balans:
Alle passiva en activa zijn gewaardeerd op nominale waarde, tenzij anders vermeld. De jaarrekening (waaraan deze cijfers zijn ontleend) is opgesteld met
inachtneming van richtlijn C 1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven, welke is vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat, is rekening gehouden met een voorziening voor
oninbaarheid.

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

34.683

Som van baten van particulieren

€

53.626

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

197.411

Som van de geworven baten

€

197.411

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

18.943

23.723

€

+

+

€

33.553

€

57.276

€

203.583

€

203.583

+

+

€

+
251.037

€
€

+
260.859
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

274.978

302.791

€
€

5.839

993

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

21.851

Som van de lasten

€

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

Saldo Financiële 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.

€
€

280.817

+
303.784

€
€

24.709

302.668

€

328.493

€

100.460

€

72.974

€

-51.631

€

-67.634

+

De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar, waarop zij
betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.
Giften worden verantwoord in het jaar waarop zij ontvangen worden.

Open

+

