Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Peuteropvang Heerlen
1 4 0 7 5 4 6 5

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

Molenwei 400, 6412WG Heerlen
0 4 5 4 0 0 7 7 0 0

E-mailadres

info@povh.nl

Website (*)

www.peuteropvangheerlen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 1 5 8 6 4 4 3

Welzijn - Verzorging en opvang
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

van Rhenen-Romp, Door - Primus inter pares, gezamenlijk bevoegd met:

Secretaris

Leentjens-Lancee, Godelieve /Keehnen-SLabbers, Annie/van den Bunder-Hardy, Ingrid

Penningmeester

ntjens-Lancee, Godelieve /Keehnen-SLabbers, Annie/van den Bunder-Hardy, Ingrid

Algemeen bestuurslid

ntjens-Lancee, Godelieve /Keehnen-SLabbers, Annie/van den Bunder-Hardy, Ingrid

Algemeen bestuurslid

ntjens-Lancee, Godelieve /Keehnen-SLabbers, Annie/van den Bunder-Hardy, Ingrid

Overige informatie
bestuur (*)

De vier bestuurders zijn gezamelijk bevoegd; Door van Rhenen is primus inter pares.

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

POVH stimuleert en ondersteunt op pedagogisch verantwoorde wijze jonge kinderen in
de leeftijd van 2 tot 4 jaar in hun ontwikkeling door het aanbieden van veelzijdige en
passende speelmogelijkheden (samen spelend leren) en op voorschoolse educatie
gerichte programma’s. POVH biedt daartoe algemeen, laagdrempelig en kleinschalig
peuterspeelzaalwerk aan, geografisch gespreid over de gehele gemeente Heerlen. Het
doel is om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te bieden op de basisschool.

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?

POVH participeert als zelfstandige organisatie binnen bestaande en nieuw op te
richten IKC's en BMV's. Alle locaties zijn inpandig bij het primair onderwijs, waarbij
samenwerking binnen het koppel peuteropvang en primair onderwijs de doorgaande
ontwikkelingslijn borgt. Deskundigheid, VVE opgeleid personeel en onderling
gerespecteerd partnerschap, met aandacht voor talentontwikkeling van het jonge kind
en het gezin, is hierbij een vanzelfsprekendheid. POVH heeft hierin een
ondersteunende, stimulerende en coachende rol. Samen met het primair onderwijs
en ketenpartners wordt ingespeeld op maatschappelijke veranderingen waarbij POVH
zo veel als mogelijk maatwerk biedt aan peuters en ouders.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling ontvangt enerzijds subsidie vanuit de Gemeente Heerlen, anderzijds
ontvangt de instelling ouderbijdragen van een deel van de ouders. Ongeveer 40% van
de peuters kan gebruik maken van een gratis aanbod.
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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).

De inkomsten worden voornamelijk besteed aan personeelskosten (75%), daarnaast
aan huisvestingskosten en algemene organisatiekosten. Peuters tussen 2 jaar en 4
jaar mogen tot maximaal 16 uur per week, verdeeld over vijf dagdelen naar onze zalen
komen. In de zalen wordt volgens diverse VVE methoden gewerkt om achterstanden
(bijvoorbeeld taalachterstand) zoveel mogelijk weg te werken met als doel ze een zo
goed mogelijke start op de basisschool te laten maken. Een deel van de inkomsten
wordt ingezet om 'doelgroep peuters’ = kindjes met een achterstand een gratis
aanbod te geven.
Vermogen wordt op een spaarrekening aangehouden.

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

https://peuteropvangheerlen.nl/anbi-informatie/

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

Bestuur/management en personeel wordt verloond conform CAO Kinderopvang. De
RvT ontvangt vacatiegeld voor haar werkzaamheden.

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 jaarrekening.

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

https://peuteropvangheerlen.nl/anbi-informatie/

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

54.625

45.857

€

+

€

54.625

+
45.857

Continuïteitsreserve

€

170.029

€

169.610

Bestemmingsreserve

€

216.500

€

47.500

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

373.243

€

+

518.156

+
€

4.326.575

€

zie jaarrekening

4.381.200

€
€

+

+
€

386.529

217.110

325.115

€
3.953.332

31-12-2019 (*)

€

843.271

+

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

€

3.994.671

Totaal

€

4.381.200

+
€

889.128

€

672.018

€

889.128

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

738.779

€

733.557

Subsidies van overheden

€

3.415.666

€

2.783.345

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

3.415.666

+

2.783.345

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

4.154.445

3.516.902

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

39.979

€

41.726

Personeelskosten

€

3.172.558

€

2.825.822

Huisvestingskosten

€

316.758

€

308.117

Afschrijvingen

€

32.877

€

21.012

Financiële lasten

€

2.156

€

1.722

Overige lasten

€

589.698

€

317.533

Som van de lasten

€

4.154.026

€

3.515.932

Saldo van baten en lasten

€

419

€

970

+

+
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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.

zie jaarrekening

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://peuteropvangheerlen.nl/anbi-informatie/

Open

