Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk
4 1 1 3 1 3 0 0

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

Mauritsweg 20
0 1 0 4 1 1 8 1 3 2

E-mailadres

info@pauluskerkrotterdam.nl

Website (*)

pauluskerkrotterdam.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 7 1 7 9 6 5 0

Welzijn - Verzorging en opvang
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 2

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 2 5

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

Jan van den Bos

Secretaris

Marian van Verschuer

Penningmeester

Wolter Pot

Algemeen bestuurslid

Diderie Mattijsen

Algemeen bestuurslid

Chris van Houwelingen

Overige informatie
bestuur (*)

Lisa Hendruiks, Jan Blankers, Elisabeth van Opstall, Ranfar Kouwijzer

IB 110 - 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?

De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel om vanuit het Evangelie van Jezus
Christus een grootstedelijke kerkelijke voorziening te onderhouden waar kwetsbare
groepen uit de stedelijke samenleving (en - ook daarbuiten) hun huis vinden, alsmede
het verrichten van al hetgeen - daarmede verband houdt in de breedste zin des
woords. 2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door de kerkelijke voorziening - te
doen fungeren: a. als centrum van ontmoeting tussen Nederlanders en "medelanders",
als opvangcentrum voor mensen in nood, als actiecentrum om bij te - dragen aan
structurele maatschappelijke verbeteringen ten aanzien - van vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping en als bezinningscentrum voor geloofsvragen; b. als
centrum waarbij de kerkelijke organisaties die tot de achterban - van de stichting
gerekend kunnen worden, daadwerkelijk worden betrokken bij het werk in de
Pauluskerk.

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?

We bieden opvang, hulp en medische zorg, helpen levenskracht te versterken en
versterken de stem van mensen die te weinig worden gehoord, zodat er daadwerkelijk
iets ten goede voor hen kan veranderen. Opvang: 7 dagen per week van 9 tot 21 uur.
Mogelijkheden tot douchen, wassen en spullen opbergen. Eethuis: 5 dagen per week:
van 17 tot 18 uur. Kledingwinkel: 3 dagen per week open, wisselende tijden. Dagelijks
culturele activiteiten: open atelier, schrijverscafe, muzieklessen, open podia, (culturele)
uitjes. Overige acticiteiten: taallessen, kercafe's, Lunchroom, stadswandelingen met
bezoekers, yogalessen en mindfulnesslessen. Maatschappelijk werk (4 of 5 dagen per
week) en vluchtelingenwerk (4 dagen per week). Speciale spreekuren voor
abreidsmigranten (Pools- sprekende maatschappelijk werker) en noodbedden.
Medische dienst: 4 of 5 dagen per week, diabetes spreekuur en POH-ondersteuning
en 1 keer per week een tandarts. Lobby en maatschappelijke actie (o.a. daklozendag,
wereldvluchtelingendag, armoededag) voor mensen in de marge

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Diaconie Hervormde gemeente Rotterdam, Kerken en diaconieen, Fondsen, Vrienden
van de Pauluskerk, Donateurs, Vergeoding gebruik Kerkzaal, Vergoeding
nachtopvang, Buffetexploitatie, Overige Baten.
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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).

open huis, eethuis, nachtopvang, individuele hulpverlening, symposia/acties,
wereldvuchtelingendag, dagjes uit en feestdagen / uitgaven voor kunst & cultuur /
sportactiviteiten / begeleiding werk,opleiding en dagbesteding / lunchroom

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 statutaire bestuur verricht zijn taken om niet.
De mensen die in dienst zijn bij het diaconaal centrum 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.

.pauluskerkrotterdam.nl/wp-content/uploads/2021/05/jaarversl
ag-DCPK-2020-DIGITAAL.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

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

51.115

61.456

€

+

€

51.115

+
61.456

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

43.835

€

+

377.712

+
€

304.639

€

355.754

€

+

198.069

+
€

197.866

198.069

44.613

€
260.804

197.866

31-12-2019 (*)

€

422.325

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

134.888

483.781

Totaal

€

355.754

49.851

€

+
€

€

23.000

€

235.861

€

483.781

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

366.297

Overige subsidies

€

250.992

Baten van subsidies

€

617.289

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

87.305

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

+

€

244.250

€

244.344

€

488.594

€
€

137.930

159.444

€

44.494

225.235

€

203.938

€

1

€

2

€

134.043

€

160.489

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

976.568

+

853.023

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

20.041

€

12.022

Personeelskosten

€

647.254

€

572.585

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

299.135

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

10.341

9.653

€
€

252.773

976.771

€

847.033

-203

€

5.990

+

+
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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.

Open

