Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen
4 1 1 5 1 3 2 8

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

Postbus 18546
0 7 0 3 1 1 8 7 8 7

E-mailadres

info@scoh.nl

Website (*)

www.scoh.nl

RSIN (**)

0 0 4 9 3 8 2 6 4
5 9

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

R. Tromp

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J. Snippe

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Doel van de stichting is het oprichten en instandhouding en het besturen van ______
Christelijke peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente 's-Gravenhage en __
omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband_
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

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

Ouderbijdragen, bijdragen Gemeente Den Haag

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 SPCP krijgt diverse subsidies van de gemeente Den Haag. Deze zijn als bijlage
opgenomen in dit
jaarverslag. De SPCP heeft de subsidiemiddelen doelmatig aangewend voor de (sub-)
doelen
waarvoor ze zijn verstrekt. Dit heeft overall positieve resultaten tot gevolg op de
taalontwikkelingen
en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de kinderen. In de resultaatmetingen van
de gemeente
Den Haag blijkt dat een gedeelte van de achterstand waarmee kinderen starten op
2,5-jarige leeftijd
wordt ingelopen gedurende de tijd dat zij op de peuterspeelzaal verblijven. Deze
resultaten worden
ook gebruikt door de voor- en vroegschool in hun onderling gesprek over de
doorgaande leerlijnen

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

https://www.scoh.nl/sites/www.scoh.nl/files/documenten/2021%20SPCP%20-%20ja
arverslag%202021%20inclusief%20controleverklaring%20was%20getekend%20ge
waarmerkt.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).

Beloningsbeleid
De leden van de raad van toezicht (RvT) ontvangen een vergoeding van 625 euro
bruto per jaar. Voor
deelname aan een commissie ontvangt een RvT lid 100 euro extra per jaar, zodat de
totale
vergoeding dan 725 euro bedraagt. De voorzitter ontvangt 310 euro per jaar extra.
Het personeel dat in dienst is van de stichting, ontvangt een beloning conform de cao
Kinderopvang.
Vanwege de harmonisatie is SPCP per 1 januari 2018 overgegaan van de cao Welzijn
naar de cao
Kinderopvang. Medewerkers krijgen een eventueel nadelig salariseffect als gevolg van
de overgang,
gecompenseerd

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 jaarverslag

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

https://www.scoh.nl/sites/www.scoh.nl/files/documenten/2021
%20SPCP%20-%20jaarverslag%202021%20inclusief%20cont
roleverklaring%20was%20getekend%20gewaarmerkt.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

30.893

€

26.308

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

30.893

€

26.308

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

957.917

€

919.721

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

185.079

€

149.348

+
€

1.142.996

€

1.173.889

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

€

531.424

€

507.224

Voorzieningen

€

18.087

€

16.411

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

624.378

€

571.742

Totaal

€

1.173.889

€

1.095.377

+
€

1.069.069

€

1.095.377

+
Totaal

+

31-12-2021

+

+

+

https://www.scoh.nl/sites/www.scoh.nl/files/documenten/2021%20SPCP%20-%20jaarverslag%202021%20inclusief%20controleverklaring%20was%20get
ekend%20gewaarmerkt.pdf

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

5.175

€

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

3.729.979

€

3.290.941

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

793.958

Som van de overige baten

€

793.958

Overige Baten

+

€

744.853

€

744.853

+

+

€

4.529.112

€

4.035.794

Personeelskosten

€

3.867.478

€

3.452.637

Afschrijvingen

€

5.596

€

4.798

Huisvestingslasten

€

201.174

€

203.643

Overige lasten

€

423.270

€

385.943

Totaal lasten

€

4.497.518

€

4.047.021

Saldo financiële baten en lasten

€

-7.394

€

-7.467

Resultaat

€

24.200

€

-18.694

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

24.200

+

€

-18.694

€
24.200

€

-18.694

+
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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://www.scoh.nl/sites/www.scoh.nl/files/documenten/2021%20SPCP%20-%20ja
arverslag%202021%20inclusief%20controleverklaring%20was%20getekend%20ge
waarmerkt.pdf

Open

