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I. JAARVERSLAG

I.1. Doelstelling, werkgebied

De PC Stichting voor Maatschappelijk Werk (Interzorg) biedt professionele hulp aan mensen met praktische 

en psychosociale problemen. Maatschappelijk werkers helpen,  wanneer de cliënt bepaalde zaken zelf niet 

meer kan oplossen. Samen met de maatschappelijk werker onderzoekt de cliënt de mogelijkheden, in plaats 

van de onmogelijkheden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over financiële problemen, relatieproblemen, 

opvoedingsproblemen, gezondheidsproblemen of problemen op het werk of met officiële instanties. Ook 

ingrijpende gebeurtenissen zoals het verlies van een dierbare kunnen een aanleiding zijn om 

maatschappelijk werk in te schakelen. Onze maatschappelijk werkers maken deel uit van de gebiedsteams 

van de gemeenten in ons werkgebied. Voor informatie of aanmelding kunnen inwoners terecht bij het 

gebiedsteam van de eigen gemeente.

Het werkgebied van Interzorg bestond in 2018 uit de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel, 

en Kollumerland,. Met ingang van 2018 is de gemeente Waadhoeke ontstaan (Franekeradeel, 

Menaldumadeel en Het Bildt). De nieuwe gemeente Waadhoeke heeft de medewerkers van de gebiedsteams 

zelf in dienst genomen. Leeuwarderadeel is met ingang van 2018 opgegaan in de gemeente Leeuwarden.

I.2. Visie en Missie

Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken: met zichzelf, in het gezin, met de buren, op het werk of 

op school. Vaak lukt het deze problemen op te lossen. Alleen of met behulp van familie of vrienden.

Soms lukt dat echter niet. Het kan zijn dat mensen niemand kennen die voldoende vertrouwd wordt of 

voldoende kennis heeft om de problemen mee te bespreken. Vaak vinden mensen het ook moeilijk om zeer 

persoonlijke zaken met andere mensen uit de eigen directe omgeving te delen. Ze willen hun naaste 

omgeving niet belasten met de eigen problemen en moeiten.

Binnen de afdeling maatschappelijk werk van Interzorg zijn medewerkers, die bij deze problemen en 

moeiten kunnen helpen. Daarvoor zijn ze opgeleid. Ze luisteren, geven advies, bemiddelen, leggen contact 

met andere betrokkenen. Kortom, zij gaan na hoe de cliënt het beste geholpen kan worden. Als dat nodig is, 

verwijzen zij door naar de juiste instantie. De maatschappelijk werkers binnen Interzorg bieden hulp vanuit 

hun christelijke identiteit en levensvisie. De Bijbel is hierbij de grondslag van waaruit geleefd en gewerkt 

wordt.

I.3. Activiteiten

Zoals mensen naar een huisarts gaan met klachten van lichamelijke aard, zo kan men bij het maatschappelijk 

werk terecht met klachten van psychosociale of maatschappelijk aard. bijvoorbeeld: problemen in verband 

met eenzaamheid, rouwverwerking, inkomen en besteding, huisvesting, verslaving, relatieproblemen en 

eigenlijk allerlei problemen waardoor iemand niet goed kan functioneren. Doel van het maatschappelijk 

functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. De maatschappelijk werker beoogt met zijn 

hulpverlening het sociaal functioneren van personen of de wisselwerking tussen personen en hun sociale 

omgeving te verbeteren.
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Door de maatschappelijk werker wordt samen met de hulpvrager(s) gekeken naar de mogelijkheden voor een 

oplossing of verbetering van zijn/haar/hun probleem. In veel gevallen kan de behandeling bij het 

maatschappelijk werk plaats vinden door middel van een aantal gesprekken. Soms lijkt het beter dat een 

andere hulpverlener of specialist ingeschakeld wordt. Dat zal de maatschappelijk werker in overleg met de 

hulpvrager dan ook doen. 

Het maatschappelijk werk onderscheidt een aantal hoofdtaken:

Probleemverheldering

Problemen staan vaak niet op zichzelf. Relatieproblemen met je partner zijn soms verweven met problemen 

die je met andere verwanten hebt. Of met problemen op het werk. Soms zie je dan door de bomen het bos 

niet meer. Dan is het handig om hulp te krijgen om de kluwen te ontwarren en alles weer eens goed op een rij 

te zetten. Onderzoeken, ordenen en benoemen. Dat kan soms al genoeg zijn om weer zelfstandig verder te 

kunnen.

Bemiddeling

Soms lukt het iemand niet om zelf zijn belangen bij andere personen of een instantie goed te presenteren. 

Het maatschappelijk werk kan daarbij helpen. Bemiddelen, pleitbezorgen en belangenbehartiging  zijn de 

middelen die ten dienste staan. De cliënt blijft echter zelf verantwoordelijk. Daarom is een goed samenspel 

tussen hulpverlener en cliënt nodig, onder meer ter voorbereiding op allerlei contacten met derden.

Ondersteuning 

Mensen kunnen zich soms erg alleen gelaten voelen. Bijvoorbeeld omdat de maatschappij sterk is veranderd. 

Sociale contacten worden dan minder en dat kan erg lastig zijn, vooral als je wat ouder bent. Het 

maatschappelijk werk kan u ondersteunen bij het opbouwen van nieuwe contacten.

Psychosociale begeleiding

In het leven zijn veranderingen en aanpassingen aan nieuwe omstandigheden voortdurend aan de orde. Het 

krijgen van kinderen, voor het eerst op eigen benen staan, werk vinden of ontslagen worden, ga zo maar door. 

Niet altijd kan iemand zichzelf redden om met deze veranderingen om te gaan. Psychosociale begeleiding 

betekent niet alleen praten, maar ook doen. Via oefening leert de cliënt om te gaan met zijn probleemsituatie.

Concrete dienstverlening

Tegenwoordig word je overspoeld met formulieren; van de belasting, de sociale dienst, uitkeringinstanties, 

woningbouwvereniging studiefinanciering enz. Heel vaak zijn ze niet makkelijk te begrijpen en is het invullen 

een hele opgave. Mensen kunnen met dit soort problemen ook naar het maatschappelijk werk.
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I.4. Bedrijfsvoering

De maatschappelijk werkers waren in 2018 in dienst bij Interzorg, maar maakten deel uit van de  

gebiedsteams van gemeenten. Aansturing en werkorganisatie werd gedaan onder veranwoordelijkheid 

en toezicht vanuit de gemeente.

I.5. Financiering

De activiteiten van de Stichting voor Maatschappelijk Werk worden voornamelijk bekostigd door 

subsidiëring vanuit de verschillende gemeenten in het werkgebied van de stichting. Hierbij worden 

budgetten vastgesteld op basis van een afgesproken inzet van onze maatschappelijk werkers in de 

gebiedsteams. Deze inzet wordt door de gemeenten vergoed. De aangesloten kerken betalen geen vaste 

jaarlijkse bijdrage. Wel dragen zij op projectbasis bij in de kosten die specifiek ten behoeve van de 

kerken en/of haar leden worden gemaakt en die een bijdrage leveren aan het behoud van het christelijk 

maatschappelijk werk.

I.6. Financieel beleid

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de inzet van maatschappelijk werkers in de verschillende 

gebiedsteams en was gericht op continuëring van deze inzet en  verbetering van de bedrijfsvoering en 

de kwaliteit van dienstverlening.

I.7. Beleidsvoornemens

De komende jaren zal ingezet worden op de ontwikkeling van een nieuwe rol voor de afdeling 

Maatschappelijk Werk, naast en ten behoeve van de gebiedsteams in de verschillende gemeenten. De 

relatie met de kerkelijke achterban zal worden geïntensiveerd door de kerken te blijven bezoeken. 

Nieuwe projecten worden ontwikkeld op verzoek en de achterban wordt via kerkbladen op de hoogte 

gehouden over de ontwikkelingen binnen het christelijk Maatschappelijk Werk Interzorg. In het kader van 

de invoering van de participatiemaatschappij als onderdeel van de decentralisatie van de centrale 

overheidstaken, wordt ook een belangrijke rol van de kerken verwacht. Interzorg Maatschappelijk Werk 

wil de kerken ondersteunen bij het invullen, maar ook het managen van de verwachting ten aanzien van 

de rol en positie van de kerken in de toekomstige participatiemaatschappij. In 2018 is er in dit verband 

een thema-avond verzorgd t.b.v. de (aangesloten) kerken.  De in het verleden ingezette koers van 

verbetering en uitbreiding van de dienstverlening is in 2018 voortgezet. De prognose voor het jaar 2019 

is, dat de dienstverlening en de inzet in gebiedsteams wordt gecontinueerd.  Vanaf 2019 zijn gemeenten 

Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel gefuseerd tot  de nieuwe gemeente Noardeast-

Fryslân. De gemeenteraad van Dantumadiel heeft besloten om wél mee te doen met de ambtelijke fusie, 

maar ondertussen ook zelfstandig te blijven. De uitdagingen liggen vooral in de jaren 2019 en later 

wanneer deze gemeenten moeten besluiten hoe zij de gebiedsteams definitief gaan organiseren en 

financieren.
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In 2018 werd een voordelig exploitatieresultaat uit normale bedrijfsvoering geboekt van ruim €126.200

tegenover een voordelig resultaat in 2017 van ruim €  181.500.

Het lagere resultaat van ruim €55.000 wordt verklaard door:

x € 1.000

a. Lagere subsidies en overige opbrengsten 176-                    

b. Lagere  personeelskosten: 99                      

c. Lagere kapitaalslasten 0-                        

d. Lagere overige bedrijfskosten: 16                      

e. Financiele baten en lasten 6                        

55-                      

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening.

   I.8.  Een analyse van de uitkomst van de resultatenrekening 
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II. ALGEMENE GEGEVENS

1. Stichting 

De PC Stichting voor Maatschappelijk Werk is gevestigd te Ferwert.

2. Samenstelling dagelijks bestuur per 31-12-2018

Naam Woonplaats

De heer W. Lodewijk Damwoude

Mevrouw T. Beimers Emmeloord

Ds. A.C. van der Wekken Dokkum

Ds. J. Bakker Veenwouden

Ds. G. Heek Buitenpost

Berlikum

3. Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2018

Naam Woonplaats

De heer H. Siegers Garijp

De heer W.O. Sierksma Leeuwarden

Mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen Buitenpost

Mevrouw T. Beimers Emmeloord

4. Samenstelling algemeen bestuur per 31-12-2018

Het algemeen bestuur van de PC Stichting voor Maatschappelijk Werk wordt gevormd door afgevaardigden van de 

aangesloten kerken, waarbij iedere aangesloten kerk één zetel heeft in het algemeen bestuur. Ultimo 2018  waren er 

circa 60 kerken aangesloten.

De heer W. Kuikman
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BALANS

Jaar 2018 Jaar 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1.211                 2.422                  

1.211                 2.422                  

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 591.025             425.576              

Liquide middelen 3 236.307             297.228              

827.332             722.804              

Totaal activa 828.543             725.226              

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 4 45                      45                       

Algemene reserve 5 711.943             685.685              

Bestemmingsreserve 5 100.000             -                     

811.988             685.730              

Voorziening jubileumverplichting 6 103                    317                     

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7 16.452               39.178                

16.452               39.178                

Totaal passiva 828.543             725.226              
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RESULTATENREKENING

Jaar 2018 Jaar 2017

€ €

Bedrijfsopbrengsten:

Subsidies maatschappelijk werk 8 388.625             542.408              

Overige opbrengsten 9 8.105                 30.494                

Som der bedrijfsopbrengsten 396.730             572.902              

Bedrijfslasten:

- Personeelskosten 10 237.800             337.294              

- Afschrijvingen op immateriële en

  materiële vaste activa 11 1.211                 1.236                  

- Overige bedrijfskosten 12 37.061               52.820                

Som der bedrijfslasten 276.072             391.350              

Subtotaal 120.658             181.552              

Financiële baten en lasten 13 5.600                 33-                       

TOTAAL RESULTAAT 126.258             181.519              

Jaar 2018 Jaar 2017

€ €

- Toevoeging aan de algemene reserve 26.258 181.519

- 100.000 0

126.258 181.519

Het resultaat van het Maatschappelijk Werk over het betreffende boekjaar  is toegevoegd aan de reserves.

Toevoeging aan de bestemmingsreserve toekomst christelijk 

maatschappelijk werk Noord Friesland

Het begrote resultaat 2018 was 106.993 euro. De vergelijkende cijfers tussen begroting en 

realisatie zijn apart beschikbaar.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven", die zijn uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Het KvK 

nummer van PC Stichting voor Maatschappelijk Werk is 41000945 en de activiteiten bestaan uit het bieden van 

professionele hulp aan mensen bij praktische en psycho sociale problemen.

Vergelijking met voorgaand jaar  

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.  De 

cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. 

Verbonden rechtspersonen

Alle groepsmaatschappijen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen 

worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd Stichting Zorgcombinatie Interzorg aan te 

merken als verbonden partij.  De onderlinge transacties bestaan uit doorberekende personeelskosten, onderlinge 

dienstverlening en huisvestingskosten (huur, schoonmaak en onderhoud);  Stichting Zorgcombinatie Interzorg is 

statutair bestuurder van de deelnemende stichtingen.

Waarderingsgrondslagen

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten minus 

jaarlijkse afschrijvingen met vaste percentages van die kosten conform deels de desbetreffende beleidsregels, 

deels berekend over de geschatte economische levensduur. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud 

aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtsreeks in 

de resultatenrekening verantwoord. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 

schulden.
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schulden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de 

reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis 

van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen 

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De baten en lasten zijn 

toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij 

eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. 

Grondslagen resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 

waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze 

voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 

Waarderingsgrondslagen inzake opbrengsten

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort 

zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De 

subsidies van ministeries / gemeenten / provincies worden verantwoord op basis van de werkelijk geleverde zorg 

en diensten in het boekjaar en de met de betrokken ministeries / gemeenten / provincies overeengekomen 

tarieven. 

Overige bedrijfsopbrengsten 

De overige opbrengsten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen 

en dergelijke en van over de opbrengsten geheven belastingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen 

worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn 

overgedragen. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 
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PC Stichting voor Maatschappelijk Werk

____________________________

TOELICHTING OP DE BALANS

Jaar 2018 Jaar 2017

€ €

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventarissen en automatisering 1.211                   2.422                   

1.211                   2.422                   

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar was als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2.422                   3.633                   

Bij: investeringen -                       -                       

Af: afschrijvingen 1.211                   1.211                   

Volledig afgeschreven activa

 - Aanschafwaarde -                       17.800                  

 - Afschrijvingen -                       17.800                  

Boekwaarde per 31 december 1.211                   2.422                   

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar deel V van

deze jaarrekening, bijlage 1, verloopoverzicht materiële vaste activa.

2. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Debiteuren                          -                            -   

Groepsmaatschappijen                 581.996                 408.957 

Overige vorderingen                          -                            -   

Vooruitbetalingen                     9.029                   16.619 

                591.025                 425.576 

3. Liquide middelen

 - Banken 236.307               297.228                

236.307               297.228                

Gezien de vrij geringe omvang van de voorraden en de beperkte invloed van de voorraadmutaties op het 
De vordering CTG betreft een correctie op de afschrijvingen van voorgaande jaren. Over de afwikkeling is De geactiveerde rente bestaat uit twee componenten, namelijk de rente en afschrijvingsdeel in het kader van de 
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PC Stichting voor Maatschappelijk Werk

____________________________

Jaar 2018 Jaar 2017

PASSIVA

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen in het verslagjaar was als volgt:

4. Kapitaal 45                        45                        

Algemene reserve

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand begin verslagjaar 685.685               504.166                

- Resultaatbestemming 26.258                 181.519                

- Overige mutaties -                       -                       

711.943               685.685                

Bestemmingsreserve toekomst christelijk maatschappelijk werk Noord Friesland

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand begin verslagjaar -                       -                       

- Resultaatbestemming 100.000               -                       

- Overige mutaties -                       -                       

100.000               -                       

Totaal eigen vermogen 811.943               685.685                

6. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar was als volgt:

 Stand begin 

verslagjaar 

 Mutaties in 

verslagjaar 

 Stand einde 

verslagjaar 

 - Voorziening jubileumverplichting                        317                        214-                        103 

                       317                        214-                        103 

5. Reserves Maatschappelijk Werk

Stand einde verslagjaar

Stand einde verslagjaar

In de statuten is bepaald, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van PC Stichting voor Maatschappelijk Werk. 

Deze reserve is bedoeld en gevormd voor het ontwikkelen en realiseren van plannen voor maatschappelijke zorg in Noord 

Friesland.
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PC Stichting voor Maatschappelijk Werk

____________________________

Jaar 2018 Jaar 2017

7. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Schulden aan kredietinstellingen                          -                            -   

Crediteuren                        416                     1.904 

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen                          -                            -   

 Loopbaanbudget/individueel meerkeuzebudget                     1.928                     3.852 

Verlofdagen                     2.215                     2.306 

Schulden inzake personeel                   10.144                   18.116 

Overige schulden                          -                     13.000 

Groepsmaatschappijen                     1.749                          -   

Nog te betalen kosten:                          -                            -   

                  16.452                   39.178 
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PC Stichting voor Maatschappelijk Werk

____________________________

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Jaar 2018 Jaar 2017

€ €

BATEN

8. Opbrengst maatschappelijk werk

Gemeentesubsidies 388.625             542.408              

Schoolmaatschappelijk werk -                     -                     

388.625             542.408              

9. Overige opbrengsten

Donaties 8.105                 10.939                

Overige opbrengsten -                     19.555                

8.105                 30.494                

Toelichting overige opbrengsten:

Betreft opbrengst tijdelijke detachering van een maatschappelijk werker.

LASTEN

10. Personeelskosten

Totaal lonen en salarissen               142.446                211.039 

Premies sociale verzekeringen                 29.150                  43.114 

Pensioenlasten                 11.929                  18.921 

Overige personeelskosten

Kosten werving en selectie                      105                        16 

Kosten opleiding en vorming                   1.650                   1.791 

Gezondheidszorg                          5                      223 

Reiskosten                 10.571                  17.116 

Andere personeelskosten                   1.096                   1.461 

Totaal personeel in loondienst               196.952                293.681 

                40.848                  43.613 

              237.800                337.294 

Aantal fte's 3,9                     5,2                      

Doorberekende personeelskosten groepsmaatschappijen
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PC Stichting voor Maatschappelijk Werk

____________________________

Jaar 2018 Jaar 2017

11. Afschrijvingen vaste activa

Afschrijvingskosten 1.211                 1.236                  

1.211                 1.236                  

12. Overige bedrijfskosten

Hotelmatige kosten                      475                      408 

Algemene kosten                 28.877                  45.164 

Onderhoud en energiekosten                   2.496                   2.496 

Huur en leasekosten                   5.213                   4.752 

Overige kosten                         -                           -   

Totaal overige bedrijfskosten                 37.061                  52.820 

13. Financiële baten en lasten

Rentebaten 5.600-                 -                     

Rentelasten -                     33                      

5.600-                 33                      

Bestuurdersbeloning en beloning RvT

De bestuurdersbeloning en beloning RvT is voor de PC Stichting voor Maatschappelijk Werk nihil.
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PC Stichting voor Maatschappelijk Werk

____________________________

VASTSTELLING

Bestuursleden

De heer  W. Lodewijk, voorzitter

Directeur

De heer J.D. de Jong

De jaarrekening 2018 van de PC Stichting voor Maatschapplijk Werk is vastgesteld in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. __________________2019.
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PC Stichting voor Maatschappelijk Werk

____________________________

CONTROLEVERKLARING INVOEGEN

Jaarrekening 2018 versie 29-5-2019 Pagina 17



PC Stichting voor Maatschappelijk Werk

____________________________

V.1. Verloopoverzicht van de materiële activa PC Stichting voor Maatschappelijk Werk

Automa- Inven- Totaal 

matisering tarissen materiële

vaste activa

Afschrijvingspercentages 20% 10%

Stand 1 januari 2018

Aanschafwaarde 6.055              -                 6.055                 

-                    

Cumulatieve afschrijvingen 3.633              -                 3.633                 

Boekwaarde 2.422              -                 2.422                 

Mutaties boekjaar

Investeringen 2018 -                 -                 -                    

Afschrijvingen 2018 1.211              -                 1.211                 

Volledig afgeschreven activa

Aanschafwaarde -                    

Afschrijvingen -                    

Stand 31 december 2018

Aanschafwaarde 6.055              -                 6.055                 

Cumulatieve afschrijvingen 4.844              -                 4.844                 

Boekwaarde 1.211           -              1.211              
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