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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: Kramer - van Erp, Maria Josephina Antoinetta
	10: van den Akker, Francisca Gerdina Johanna
	9: van den Akker, Francisca Gerdina Johanna
	12: 
	11: 
	7_A4: 8
	16_ML: Het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van een dagbestedingscentrum voor kinderen en volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking, verder te noemen: clienten, het (doen) verlenen van de benodigde zorg aan de clienten met een ernstige verstandelijke beperking alsmede het bevorderen van het welzijn van deze clienten, en voorts al hetgeen hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevordelijk kan zijn. De Stichting dient met het verwezenlijken van haar doel het algemeen belang. De Stichting beoogt niet het maken van winst. Van doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan één van de oprichters van de Stichting of aan hen die een deel uitmaken van een orgaan van de Stichting.
	13_ML: 
	0: Stichting Pertoeti
	5: www.pertoeti.nl
	2: Wegedoornlaan 2A 5646AC Eindhoven
	4_EM: info@pertoeti.nl
	1_KVK: 17166831
	6_RSIN: 813771171
	3_TEL: 0408440224
	18_ML: De Stichting biedt dagbesteding, logeren, individuele en ambulante begeleiding aan kinderen en volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking. De werkzaamheden worden op alle tijden uitgevoerd op vraag van de clienten of diens ouders/verzorgers. De zorg wordt geboden op flexibele tijden. De Stichting zorgt voor voldoende begeleiding zodat er maatwerk geboden kan worden. De Stichting realiseerd hiermee de doelstelling om de benodigde zorg te verlenen en bevordert het welzijn van de clienten.

	19_ML: De clienten betalen de zorg uit hun persoonsgebonden budget (PGB).
	20_ML: De Stichting zorgt voor voldoende gekwalificeerde medewerkers en zorgt ervoor dat de medewerkers relevante scholing krijgen om de kwaliteit van de geboden zorg te waarborgen. De Stichting zorgt voor goede huisvesting en een juiste inrichting zodat de zorg in een veilige en vertrouwde omgeving geboden kan worden. Om dit te realiseren heeft de Stichting een onderhoudsreservering en verbouwingsreservering gemaakt. De Stichting zorgt ervoor dat medewerkers de juiste hulpmiddelen hebben en voldoende en afwisselend spel en ontwikkelingsmateriaal om een gepaste daginvulling te bioeden aan de clienten. De Stichting zorgt ervoor om voldoende financiele middelen te hebben om benodigde hulpmiddelen en materialen aan te kunnen schaffen indien dit nodig blijkt te zijn. Daarnaast zorgt de Stichting voor de mogfelijkheid om extra activiteiten te ondernemen om het welzijn van de clienten te vergroten en hun belevingswereld uit te bereiden.
	21: 
	_MLT: https://www.pertoeti.nl/wp-content/uploads/2021/07/Beleidsplan-2021.pdf
	knop: 

	22_ML: Bestuur vlgns CAO gehandicaptenzorg fg 45
Teamleider CAO gehandicaptenzorg fg 40
Persoonlijk begeleiders CAO gehandicaptenzorg fg 35
assistent begeleiders CAO gehandicaptenzorg fg 30
ondersteunende diensten CAO gehandicaptenzorg fg 30
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: https://www.pertoeti.nl/wp-content/uploads/2022/05/kwaliteitsrapport-jaarverslag-2021-1.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 430152
	6_GT: 27751
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 177276
	4_GT: 430152
	9_GT: 205027
	10_GT: 635179

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 427441
	6_GT: 38989
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 74350
	4_GT: 427441
	9_GT: 113339
	10_GT: 540780

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 107665
	1_GT: 118995
	3_GT: 357952
	4_GT: 50567
	5_GT: 635179

	4: 
	2_GT: 22823
	1_GT: 114253
	3_GT: 373000
	4_GT: 30704
	5_GT: 540780

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De Stichting heeft een pand gekocht in 2020 en heeft hievoor een hypotheek afgesloten. Er is een voorziening voor het onderhoud en een toekomstige verbouwing die nodig is om voldoende ruimte te creeeren om goede zorg te kunnen bieden aan de clienten. Tevens is er een voorziening van giften die zijn ontvangen en nog niet zijn uitgegeven.
De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar.

	3: 
	1: 
	1_A7: 547916
	2_A7: 
	3_A7: 3329
	4_A7: 551245
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 551245
	11_A7: 305207
	17_A7: 546503
	12_A7: 3385
	18_A7: 
	13_A7: 116877
	19_A7: 4742
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 121034

	2: 
	1_A7: 412112
	2_A7: 
	3_A7: 1571
	4_A7: 413683
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 413683
	11_A7: 228171
	17_A7: 406207
	12_A7: 2784
	18_A7: 
	13_A7: 73196
	19_A7: 7476
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 102056

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: De inkomsten komen uit de persoonsgebonden budgetten van de clienten. Overige inkomsten zijn eigen bijdragen die clienten betalen bij uitstapjes die ze gemaakt hebben.
De grootste lasten zijn de personeelkosten. Er waren gemiddeld 9 mensen in dienst bij de Stichting. Daarnaast zijn er zelfstandigen ingehuurd. Er zijn 8 vrijwilligers werkzaam geweest bij de Stichting in 2021. Een gedeelte daarvan heeft een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
In de huisvestingskosten zijn de dotatie onderhouds en verbouwingsvoorziening opgenomen naast de energiekosten, belastingen, onderhoud en schoonmaakkosten.
Overige kosten bestaan uit kantoorkosten, administratiekosten, inkopen, exploitatiekosten, verkoopkosten en finaciele kosten.

	JV: 
	_MLT: https://www.pertoeti.nl/wp-content/uploads/2022/05/kwaliteitsrapport-jaarverslag-2021-1.pdf
	knop: 




