www.victorycentre.nl/ANBI
Statutaire naam

: Stichting Victory Centre

RSIN

: 805403875

KvK nummer

: 41135826

Postadres

: Postbus 25273, 3001HG Rotterdam

Bezoekadres

: Brielselaan 69, 3081AA Rotterdam

Doelstelling Stichting Victory Centre
Het (doen) verlenen van opvang, zorg en/of begeleiding in de ruimste zin van het
woord in het bijzonder aan armen, dak- en thuislozen, (ex)verslaafden en/of
sociaal-psychlogisch zwakkeren, zulks al dan niet op grond van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en/of op grond van de Wet Langdurige Zorg.
Raad van Bestuur
Dhr. Jan-Willem de Jong, geboren op 11-04-1976
Raad van Toezicht
Dhr. Jerry Norman Mendeszoon, geboren op 08-08-1958
Dhr. Teunis Stortenbeker, geboren op 05-06-1949
Dhr. Jacob Abe Gerrit Jan Wiersma, geboren op 02-07-1954
Beloningsbeleid
De bestuurder is in loondienst en de voorzitter van de raad van toezicht krijgt maandelijks
een onkostenvergoeding uitgekeerd. Hierbij volgen wij de richtlijnen in de gezondheidszorg.

Organisatie en beleid
Stichting Victory Centre hanteert een platte structuur waarbij de directeur-bestuurder direct
leidinggeeft aan de verantwoordelijke personen van de verschillende werkgebieden. Elk van
dezen hebben de mogelijkheid om binnen hun eigen gebied leiding te geven aan stagiaires
en/of vrijwilligers. Dit team bestaat uit:
-

de zorg coördinator;

-

de medewerker maatschappelijk zaken;

-

de kwaliteitsmedewerker;

-

de medewerker financiële en zakelijke administratie.

Stichting Victory Centre is een ISO 9001:2015 gecertificeerde (ambulante) hulporganisatie
die professionele ondersteuning biedt aan mensen die door allerlei problemen zijn
vastgelopen. Vanuit onze christelijke overtuiging geloven wij dat ondanks iemands verleden
of situatie er altijd nieuwe kansen zijn. Daarom zijn wij gepassioneerd om mensen te helpen
hun leven weer op de rails te krijgen. De begeleiding die wij bieden richt zich enerzijds op
mensen die wonen in “De Home” (woon- en leefgemeenschap van de Victory Outreach
kerk), en anderzijds op mensen die zelfstandig wonen. Wij werken samen met het netwerk
van de persoon aan de ontwikkeling van verschillende levensgebieden, met als doel dat
hij/zij weer op een goede manier kan deelnemen aan de maatschappij.
De focus van onze werkwijze is gericht op het creëren van een thuis en het realiseren van
een toekomst. Een thuis biedt stabiliteit en een veilige liefdevolle omgeving. Een thuis is de
basis van waaruit de toekomst wordt opgebouwd. Wij willen een thuis creëren door
begeleiding in te zetten op herstel van gezinsrelaties en de organisatie van het huishouden.
Wanneer iemand door verslaving of andere problemen zijn huis is kwijtgeraakt, kan een
verblijf in de Home van Victory Outreach een nieuw thuis bieden. Onze visie voor een thuis
gaat verder dan alleen de begeleiding. De samenwerking met kerken biedt de cliënten een
nieuwe sociale omgeving waar ze een geestelijk thuis kunnen vinden en een nieuwe
toekomst kunnen opbouwen. Wij inspireren onze cliënten hun oude leven achter te laten en
met vernieuwd perspectief naar de toekomst te kijken. De begeleiding richt zich allereerst
op persoonlijk herstel en vervolgens coachen wij in het ontdekken, ontwikkelen en
praktiseren van hun passie en talenten.

Begroting 2019

Inkomsten

Uitgaven

WMO

444.000

Lonen & Pensioenen

355.750

Energiebelasting

3.000

Bijdrage JNM

6.000

Fondsen

20.000

Huisvestingskosten

26.000

Rentebaten

116

Kosten fondsenwerving

2.200

Scholingskosten

2.500

Verzekeringen

8.185

Belasting en Heffingen

650

Vrijwilligers

5.400

Drukwerk (Printer)

2.987

Website & Brochure

3.000

Bankkosten

739

Rentekosten

20

Medische kosten

3.000

Telefonie en internet

5.033

Alarm en brandveiligheid

0

Onderhoud voertuigen

3.500

Professionele dienst.

9.892

Portokosten

400

Benzine- en parkeerkosten

5.862

Reiskosten

4.390

Kantoorkosten

2.817

Onkosten

414

Gebruiksartikelen & benodigdh.

1.500

Totale inkomsten

467.116

Totale Uitgaven

450.239

Resultaat

16.877

Jaarcijfers 2018 (bijlage)

