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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting PSW
1 3 0 3 2 9 6 9

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

Charles de Gaullestraat 21
0 4 7 5 4 7 4 4 0 0

E-mailadres

info@psw.nl

Website (*)

https://psw.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

1 1 2 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

drs. S.C.J.H. Bodde

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Naast bestuurder heeft PSW een Raad van Toezicht in 2020 bestaande uit een
voorzitter en 4 leden.

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

Het bieden van ondersteuning, begeleiding en behandeling aan mensen met een
verstandelijke of sociaal-emotionele beperking, alles in de ruimste zin van het woord.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

Wij staan er voor dat de juiste zorg, op de juiste plek,
op het juiste moment geleverd wordt. Alle zorg en
dienstverlening die PSW levert, vindt plaats midden in
de samenleving, voor zover de mensen om wie het
gaat, meerwaarde ontlenen aan een leven in een wijk
of een dorp. Wij realiseren ons dat lang niet alle (maatschappelijke) problemen met
zorg en ondersteuning
kunnen worden opgelost. PSW staat voor ‘quadruple
aim’: als goed ervaren kwaliteit van zorg, een verbeterde gezondheid, verlagen van
(maatschappelijke) kosten en een tevreden zorgprofessional. PSW is een
maatschappelijk verantwoord ondernemer en draagt
er aan bij dat zorg voor langere termijn voor iedereen
toegankelijk blijft

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) ondersteunt kinderen en volwassenen die
begeleiding nodig hebben bij het richting en inhoud geven aan hun eigen leven. Wij
bieden ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd van
kwalitatief hoog niveau.

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).

Uitkeringen van financiële middelen aan derden dan wel besteding van financiële
middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling dan wel ten
bate van een algemeen nut beogende instelling.

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

https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/10/Strategisch-meerjar
enplan-PSW-2020-2024.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).

Beloning van de medewerkers van PSW vindt plaats conform de CAO
gehandicaptenzorg.
Op de beloning van de bestuurder en de raad van toezicht in de WNT van toepassing.
Beloning ligt nimmer boven het voor PSW van toepassing zijnde
bezoldigingsmaximum.

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 hiervoor het maatschappelijk jaarverslag 2020.

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

https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Maatschappelijk-Ja
arverslag-2020-PSW.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

€ 21.579.856

€ 20.420.816

Materiële vaste activa

€ 20.874.340

€ 17.363.908

Voorzieningen

€

1.034.000

€

933.000

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

3.765.547

€

2.670.000

Kortlopende schulden

€ 11.489.518

€

9.639.170

Totaal

€ 37.868.921

1.772.000

€

+

€ 22.646.340
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 13.605.343

1.772.000

€ 19.135.908
€
€

1.617.238

1.996.955

€
€ 12.530.123

+
€ 15.222.581

+
€ 14.527.078

+
Totaal

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

+

€ 37.868.921

+
€ 33.662.986

+

+
€ 33.662.986
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

54.385.793

€

53.382.290

Subsidies

€

236.301

€

275.921

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.216.431

€

1.572.577

Som der bedrijfsopbrengsten

€

55.838.525

€

55.230.788

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

55.838.525

€

55.230.788

Personeelskosten

€

41.283.198

€

40.122.718

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.398.823

€

1.448.826

Huisvestingslasten

€

4.731.547

€

4.838.036

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

-218.000

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

7.239.343

Som der bedrijfslasten

€

54.652.911

Saldo financiële baten en lasten

€

-26.574

Resultaat

€

1.159.040

Totaal baten

Lasten

+

+

€

7.081.763

€

53.273.343

€

-73.550

€

1.883.895

+

+
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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://psw.nl/wp-content/uploads/2021/04/Jaarrekening-en-co
ntroleverklaring-accountant-2020-PSW.pdf

Open

