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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Victory Centre
4 1 1 3 5 8 2 6

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

Brielselaan 69
0 6 3 8 8 2 2 2 2 5

E-mailadres

info@victorycentre.nl

Website (*)

www.victorycentre.nl

RSIN (**)

8 0 5 4 0 3 8 7 5
7

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Willem de Jong

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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

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

IB 113 - 1Z*2FOL 

Maatschappelijke Ondersteuning en/of op grond van de Wet Langdurige Zorg

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

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?

Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider. Deze professionals ondersteunen de cliënt
op verschillende levensgebieden: het sociaal- en persoonlijk functioneren, het
psychisch functioneren, financiële- en maatschappelijke zaken, dagbesteding,
huishouden en hygiëne. Het begeleidingsplan wordt opgesteld samen met de cliënt, de
Gemeente Rotterdam en de persoonlijk begeleider van Victory Centre. Tijdens het
begeleidingstraject vindt er in overleg met de client afstemming plaats met externe
instanties, familie en andere betrokkenen. De begeleiding wordt gerealiseerd door
middel van persoonlijke gesprekken, groepsactiviteiten en praktische ondersteuning.
De begeleider zal in dit proces steeds meer een coachende rol innemen bij het
organiseren van een stabiele leefsituatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Indicaties via WMO/WLZ.
Met het project: “Een nieuwe start” schrijven wij fondsen aan om de begeleiding in de
fase voordat er een WMO/WLZ indicatie is toegekend, zoveel mogelijk te financiere

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).

Aan het personeel en kantoorruimte. Spaartegoeden zijn er voor loopbaanbudgetten
en toekomstige investeringen voor uitbreidingsplannen.

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

https://victorycentre.nl/wp-content/uploads/2021/06/Victory-Ce
ntre-ANBI-2021.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).

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.

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.

De activiteiten van Victory Centre bestaan uit het verlenen van zorg zoals beschreven
in onze werkwijze. Daarnaast organiseren wij jaarlijks trainingen en teamuitjes voor het
personeel. In het afgelopen jaar hebben wij vanwege corona niet voor het personeel
kunnen organiseren.

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

https://victorycentre.nl/wp-content/uploads/2021/06/Victory-Ce
ntre-ANBI-2021.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

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

16.710

25.986

€

+

€

16.710

+
25.986

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

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

24.249

Totaal

€

289.697

265.448

206.007

€

9.740

€

215.747

€
€

60.415

41.769

€
212.572

€

+
€

272.987

€

289.697

147.992

+
€

189.761

€

215.747

+
Totaal

31-12-2020

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

2019 (*)

€

630.002

562.744

€

+

€
€

630.002

+
562.744

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

19.606

Som der overige opbrengsten

€

19.606

+

€

1.374

€

1.374

+

+

€

649.608

€

564.118

Personeelskosten

€

475.233

€

399.550

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

17.709

€

10.956

Huisvestingslasten

€

45.921

€

64.504

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

51.304

Som der bedrijfslasten

€

590.167

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

+
59.441

€

54.449

€

529.459

€
€

+

+
34.659
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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://victorycentre.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrekeni
ng-2020.pdf

Open

