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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Centrum voor Pastorale Counseling

 J. De Vriese, Heverlee, België

www.pastoralecounseling.org

J. Lam, Hellevoetsluis, Nederland

Tervuursesteenweg 194C, 3001 Heverlee, België

D. Lemmens, Oud-Vossemeer, Nederland

Nederland, België

1

3 6

8 6 2 7 2 4 2 5 9

0 6 3 0 0 7 5 8 6 1

Onderwijs en wetenschap

Welzijn - Overig welzijnswerk

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

bestuur@pastoralecounseling.org
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1 Algemeen (vervolg)

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

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?

Het Centrum voor Pastorale Counseling is een onderwijsinstelling met als belangeloos
doel het bevorderen van pastorale hulpverlening op geestelijk en psychosociaal
gebied.

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vereniging haar
doelstellingen kan verwezenlijken zijn onder meer onderwijsactiviteiten in het kader van
het verstrekken van informatie, opleiding, training, coaching en supervisie, zowel
preventief als curatief, zowel op academisch niveau als gericht op een breed
doelpubliek, zowel gericht op personen, huwelijken, gezinnen, kerkgemeenschappen,
scholen en andere mogelijke doelgroepen. Zij kan eveneens ambulante of residentiële
hulpverlening of dienstbetoon organiseren en wetenschappelijk onderzoek verrichten.
De vereniging mag organisaties, die op pastoraal of psychosociaal gebied actief zijn,
administratief, inhoudelijk en financieel ondersteunen of ten dienste van deze
organisaties programma’s ontwikkelen of uitvoeren. Zij mag deze activiteiten in binnen-
en buitenland ontplooien, in antwoord op een specifieke vraag van derden of uit eigen
initiatief en steeds met respect voor ieders achtergrond, autonomie en identiteit. Met
het oog op de uitwerking van haar belangeloos doel kan zij ook andere rechtspersonen
oprichten in binnen- en buitenland. Deze opsomming van activiteiten is exemplarisch,
en in geen geval normatief.

Bijdragen, giften, legaten, subsidies, studiegelden, vergoedingen voor consulten en
andere baten uit o.a. verkoop van boeken en digitale informatiedragers.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Bestuurders: Bestuurders worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun functie.
Vaste medewerkers: Vanuit onze geschiedenis in de ggz in Nederland werd het
loonhuis van ggz Nederland als richtlijn gebruikt, waarin medewerkers een plaats
krijgen afhankelijk van hun functie en ervaring.
Vrijwilligers: Vrijwilligers kunnen hun reiskosten en eventuele andere onkosten
declareren.

Inkomsten worden uitsluitend besteed aan het verwezenlijken van het doel via het
organiseren van onderwijs, het ter beschikking stellen van pastorale hulp, het
publiceren en becshikbaar stellen van informatie die het geestelijk welzijn bevorderen.
De vereniging houdt geen beleggingen aan gebruikt voor het beschikbaar financieel
vermogen spaarekeningen.

https://www.pastoralecounseling.org/wp-content/uploads/Jaarver
slag-2021-en-plan-2022.pdf

https://www.pastoralecounseling.org/wp-content/uploads/Jaarver
slag-2021-en-plan-2022.pdf

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

20.722

4.243 4.243

162.546

8.300

0

25.743

360.865 360.865

30.062 25.698

283.864

106.005 136.677183.268

501.175 527.483

317.907

466.870 497.542

501.175

33.679

172.439

4.031

0

28.764

288.572

206.118

321.367

527.485

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

https://www.pastoralecounseling.org/wp-content/uploads/Jaarrekening-2021-en-toelichting-CPCvzw.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

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

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

95.549 108.747

0 0

117.480 98.407

10.000

117.480 108.407

19 136

1.901 4.207

2021 2020 (*)

214.949 221.497

29.765

12.000

32.952

98.690

11.860

26.904

490

26.315

9.000

31.409

98.408

12.356

32.952

775

-30.672 -22.587

32.960

245.621

32.869

244.084
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3 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.pastoralecounseling.org/wp-content/uploads/Jaarrekening-2021-en-toelicht
ing-CPCvzw.pdf

https://www.pastoralecounseling.org/wp-content/uploads/Jaarrek
ening-2021-en-toelichting-CPCvzw.pdf

Open


