Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Pactum
4 1 0 5 5 9 8 8

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

Wageningsestraat 104, 6671 DH Zetten
0 8 8 1 0 1 5 7 1 0

E-mailadres

directie@pactum.org

Website (*)

www.pactum.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 1 5 9 5 0 7 1
7 8 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.E.M. Tijhuis

Secretaris

IB 113 - 1Z*2FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J.L.M. Hendrikx

Algemeen bestuurslid

M.A. Heerkens

Overige informatie
bestuur (*)

Stichting Pactum wordt bestuurd door Stichting VIGO.

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

Stichting Pactum is een (jeugd)zorg organisatie met als hoofddoelstelling het bieden
van goede (jeugd)zorg. De Stichting houdt zich bezig met het verlenen van
jeugdhulpverlening, in de brede zin van het woord. Pactum helpt kinderen, jongeren en
gezinnen met passende ondersteuning om positieve groeistappen te zetten.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

De werkzaamheden bestaan uit het verlenen van jeudzorg. Als het kan gebeurt dit bij
gezinnen thuis of in onze dagbehandeling. Als dat voor kortere of langere tijd niet lukt,
zoeken we naar een passend thuis binnen onze pleegzorg of in één van onze huizen.
Zodat iedereen, vanuit een veilige omgeving en met de juiste behandeling, kan
toewerken naar een eigen plek in de samenleving.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten bestaan uit financiering door de gemeentes van de jeugdzorgactiviteiten.
Daarnaast worden voor projecten m.b.t. jeugdzorg diverse projectsubsidies ontvangen
van gemeentes.

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 besteed aan het verlenen van jeugdhulp. Het vermogen wordt
aangehouden op een spaarrekening.

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

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).

Het beloningsbeleid is conform CAO Jeugdzorg. Voor het statutair bestuur en leden
van het beleidsbepalende orgaan geldt de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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.

Pactum heeft in het afgelopen jaar jeugdhulpverlening verleend in de brede zin van het
woord. We hebben een breed palet aan zorgproducten die allen zijn ingezet om te
zorgen dat kinderen, jeugdigen en gezinnen weer (samen) verder kunnen.
Omdat ieder kind het recht heeft te kunnen opgroeien in een veilige omgeving en zijn
of haar eigen toekomst vorm te geven.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 22.665.202

Financiële vaste activa

€

€

29.143

82.663

€ 22.383.871
€

+

€ 22.694.345

€ 22.466.534

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 10.704.516

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 24.395.643

€ 29.023.048

+

Eigen vermogen

€ 41.461.005

€ 41.082.148

Voorzieningen

€

2.025.483

€

1.682.767

Langlopende schulden

€

163.840

€

325.960

Kortlopende schulden

€ 14.144.176

Totaal

€ 57.794.504

€ 17.645.684

+
€ 38.270.025

+

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

31-12-2021

9.246.977

€ 35.100.159
Totaal

+

31-12-2021

€ 57.794.504

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/

+
€ 60.736.559

+

+
€ 60.736.559
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

79.293.647

€

76.569.259

Subsidies

€

5.167.463

€

5.892.528

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.352.267

€

3.630.111

Som der bedrijfsopbrengsten

€

86.813.377

€

86.091.898

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

86.813.377

€

86.091.898

Personeelskosten

€

61.726.134

€

58.371.861

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.925.415

€

1.673.701

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

22.638.624

Som der bedrijfslasten

€

86.290.173

Saldo financiële baten en lasten

€

-144.347

Resultaat

€

378.857

Totaal baten

Lasten

+

+

€

22.433.117

€

82.478.679

€

-117.158

€

3.496.061

+

+
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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.jaarverantwoordingzorg.nl/

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl

Open

