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ANBI Verantwoording - 2016  
 

 
1 Algemeen 
 

De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. 
Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. De Vincentiusvereniging Nederland maakt deel uit van 
de internationale Society of Saint Vincent de Paul, die actief is in meer dan 130 landen met bijna een 
miljoen leden. Zij is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om ieder mens in nood, 
ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. 

 
De Vincentiusvereniging Nederland is voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de 
gemeenschap. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen 
accenten in de activiteiten. Zij werkt samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. In 
zo’n 70 Nederlandse gemeenten is er een afdeling van de Vincentiusvereniging Nederland. Zo ook in de 
gemeente 's-Hertogenbosch.  

 
De Vincentiusvereniging in ’s-Hertogenbosch richt zich evenzo op de aandachtsgebieden armoede en dak- 
en thuislozen. Vier Vincentius-entiteiten in ’s-Hertogenbosch maken dit werk mogelijk: 
 

 
 

Genoemde Vincentius-entiteiten zijn aangewezen als ANBI.  
 

  

Caravancommissie

Vrijwilligers

Boekenbeurs

Speelgoedbeurs 

Sociale activering

Kerstproeverij

Vincentius-entiteiten

Stichting Vincentius 
van Paulo 

's-Hertogenbosch

Stichting 
Goederenmagazijn 

Vincentiusvereniging 
's-Hertogenbosch

Stichting Sociaal 
Restaurant 't Anker

Verhuur onr. goed Kringloopwinkel Hulpverlening Sociaal restaurant
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2 Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch (de Vereniging) 
 

2.1 Fiscaal nummer 
 

008208062 
 
 

2.2 Post- en bezoekadres 
 

Havenstraat 11A 
5211 WC  's-Hertogenbosch 
 

telefoon:    073-6133261 
webadres:   www.vincentiusdenbosch.nl 
e-mail:   vincentius.db@kpnmail.nl 

 
 

2.3 Doelstelling 
 

De Vereniging richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen op lokaal niveau. 
 

 
2.4  Hoofdlijnen van het beleidsplan  

 

2.4.1  Activiteiten van de Vereniging 
 

De Vereniging heeft de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen vertaald naar de navolgende 
activiteiten: 

 

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

  Hulpverlening Noodhulp wordt verstrekt. Hieronder vallen met name de activiteiten die als doel 
hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en 
materiële steun.  
 

Sociale Activering Sociale activeringstrajecten worden beschikbaar gesteld. Hierbij staat centraal het 
verhogen van de maatschappelijke participatie door zinvolle activiteiten uit te voeren. 
 

Kerstproeverij Kort voor kerstmis worden minder draagkrachtige mensen uitgenodigd voor 
de Kerstproeverij (show, buffet, kerstpakket en envelop met inhoud). 
 

Boekenbeurs Boeken worden ingezameld om deze op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. 
De hiermee behaalde winst wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projekten 
in ontwikkelingslanden. 
 

Speelgoedbeurs  Speelgoed wordt ingezameld om deze op een jaarlijks te organiseren beurs te 
verkopen. De hiermee behaalde winst wordt aangewend voor giften aan kleinschalige 
projekten voor in achterstand verkerende kinderen in  's-Hertogenbosch en omgeving. 
 

Verhuur Chalet Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van chalets in 
diverse plaatsen in Nederland. De Vereniging beheert een chalet in het vakantiepark 
Dierenbos in Vinkel. 
 

 
Voorts verstrekt de Vereniging giften (via bestemmingsfondsen en uit algemene middelen) aan lokale 
organisaties die een vergelijkbaar doel nastreven. 
 
   

2.4.2  Het werven van middelen 
 

Middelen worden verkregen door giften ontvangen van de Stichting Goederenmagazijn en de Stichting 
Vincentius van Paulo ’s-Hertogenbosch. Zie secties (3) en (5).  
 
Daarnaast worden middelen verkregen door giften ontvangen van diverse organisaties en personen 
(veelal door gerichte acquisitie), met name ten behoeve van de activiteiten “Hulpverlening” en 
“Kerstproeverij”. Voorts door een subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch ten behoeve van de 
activiteit “Kerstproeverij”.  
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2.4.3 Het beheer van het vermogen van de Vereniging en de besteding ervan 
 

Van belang is het navolgende onderscheid te maken: 
 

(a) Middelen geoormerkt voor activiteiten (bestemmingsreserves) 
(b) Middelen geoormerkt voor fondsen (bestemmingsfondsen) 
(c) Algemene middelen (niet geoormerkte middelen) 
 
Middelen geoormerkt voor activiteiten 
Elke activiteit wordt georganiseerd door een commissie. Zij beheert de door het  bestuur van de 
Vereniging aan haar toevertouwde middelen. Voorts bepaalt zij de besteding ervan binnen de door het 
bestuur van de Vereniging aangegeven kaders (op basis van de statuten).  
 

De commissies rapporteren over de uitvoering van de activiteiten, periodiek tijdens de 
bestuursvergaderingen van de Vereniging en jaarlijks middels een activiteitenverslag. 
 

Middelen geoormerkt voor fondsen 
Het bestuur van de Vereniging beheert de middelen geoormerkt voor fondsen en bepaalt de besteding 
ervan binnen de kaders die voor het betreffende fonds gelden.  
 

Algemene middelen 
Het bestuur van de Vereniging beheert de algemene middelen en bepaalt de besteding ervan binnen de 
kaders die de statuten aangeven.  
 
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 
640 voor de Jaarverslaggeving (RJ 640 - Organisaties zonder winststreven). Deze jaarrekening wordt 
opgenomen in het jaarverslag. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op 
de website van de Vereniging. 
 
Jaarlijks legt het bestuur in de algemene vergadering van de Vereniging verantwoording af over het beheer 
van het vermogen en de besteding ervan. De kascommissie brengt in deze vergadering  verslag uit van 
haar bevindingen van het onderzoek van de jaarrekening. 
 
 

2.5 Namen en functies van de bestuurders 
 

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:  
 

- Dhr van den Bersselaar voorzitter    
- Dhr Kappen   vice-voorzitter    
- Mw Groen   secretaris    
- Dhr Braat   penningmeester    
- Mw Verburg   lid 

 
 
2.6 Beloningsbeleid 

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een onkostenvergoeding. 
 
 De Vereniging heeft één medewerker in dienst. De CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 

is van toepassing. 
 
 
2.7 Activiteitenverslag 

 

Zie bijlage (a). 
 
 

2.8 Financiële verantwoording 
 

Zie bijlage (b). 
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3 Stichting Goederenmagazijn (de Stichting) 
 

3.1 Fiscaal nummer 
 

811945972 
 
 

3.2 Post- en bezoekadres 
 

Havenstraat 11A 
5211 WC  's-Hertogenbosch 
 

telefoon:    073-6133261 
webadres:   www.vincentiusdenbosch.nl 
e-mail:   vincentius.db@kpnmail.nl 

 
 

3.3 Doelstelling 
 

De Stichting richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen op lokaal niveau. 
 

 
3.4  Hoofdlijnen van het beleidsplan  

 

3.4.1  Activiteiten van de Stichting 
 

De Stichting heeft de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen vertaald naar de navolgende 
activiteiten: 

 

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

  Kringloopwinkel Kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. worden ingezameld om deze vervolgens 
te verkopen. De hiermee behaalde winst wordt aangewend voor giften aan organisaties  
werkzaam op het gebied van sociaal-maatschappelijke dienstverlening, met name aan 
de Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. 
 

Voorts wordt noodhulp in natura (kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d.) 
verstrekt aan mensen in een (financiële) crisissituatie. 
 

 
 

3.4.2  Het werven van middelen 
 

Middelen worden verkregen door de verkoop van ingezamelde goederen. Daarnaast wordt een subsidie 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangen ter compensatie van de kosten voor afvoer van 
bedrijfsmatig afval.  
  
 

3.4.3 Het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding ervan 
 

Het bestuur van de Stichting beheert de algemene middelen en bepaalt de besteding ervan binnen de 
kaders die de statuten aangeven.  
 
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld en is voorwerp van onderzoek door de kascommissie. 
  
Het bestuur van de Stichting rapporteert over de uitvoering van de activiteiten, periodiek tijdens de 
bestuursvergaderingen van de Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch en jaarlijks middels een 
activiteitenverslag. 

 

3.5 Namen en functies van de bestuurders 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:  
-  

- Dhr Smelt   voorzitter 
- Mw Boudewijn  secretaris 
- Dhr Braat   penningmeester 
- Mw Fabels   lid 
- functie vacant  lid 
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3.6 Beloningsbeleid 

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een onkostenvergoeding. 
 
 
3.7 Activiteitenverslag 

 

Zie bijlage (a). 
 
 

3.8 Financiële verantwoording 
 

Zie bijlage (b). 
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4 Stichting Sociaal Restaurant (de Stichting) 
 

5.1 Fiscaal nummer 
 

805064965 
 
 

5.2 Post- en bezoekadres 
 

Havenstraat 11A 
5211 WC  's-Hertogenbosch 
 

telefoon:    073-6133261 
webadres:   www.vincentiusdenbosch.nl 
e-mail:   vincentius.db@kpnmail.nl 

 
 

5.3 Doelstelling 
 

De Stichting richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen op lokaal niveau. 
 

 
5.4  Hoofdlijnen van het beleidsplan  

 

5.4.1  Activiteiten van de Stichting 
 

De Stichting heeft de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen vertaald naar de navolgende 
activiteiten: 

 

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

  Sociaal restaurant  Een goede en gezonde maaltijd wordt geserveerd voor dak- en thuislozen en andere 
mensen die in armoede leven. 
 

 
 

5.4.2  Het werven van middelen 
 

Middelen worden verkregen door de verkoop van maaltijdbonnen. Daarnaast wordt een subsidie van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangen. 
  
 

5.4.3 Het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding ervan 
 

Het bestuur van de Stichting beheert de algemene middelen en bepaalt de besteding ervan binnen de 
kaders die de statuten aangeven.  
 
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld en is voorwerp van onderzoek door de kascommissie. 
  
Het bestuur van de Stichting rapporteert periodiek over de exploitatie tijdens de bestuursvergaderingen 
van de Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. 

 
 
5.5 Namen en functies van de bestuurders 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
  

- Dhr Quaars   voorzitter 
- Mw de Nijs   secretaris 
- Dhr Bokslag   penningmeester 

 
 
5.6 Beloningsbeleid 

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een onkostenvergoeding. 
 
 
  



 

7 
 

5.7 Activiteitenverslag 
 

Zie bijlage (a). 
 
 

5.8 Financiële verantwoording 
 

Zie bijlage (b). 
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5 Stichting Vincentius van Paulo ’s-Hertogenbosch (de Stichting) 
 

5.1 Fiscaal nummer 
 

818694725 
 
 

5.2 Post- en bezoekadres 
 

Havenstraat 11A 
5211 WC  's-Hertogenbosch 
 

telefoon:    073-6133261 
webadres:   www.vincentiusdenbosch.nl 
e-mail:   vincentius.db@kpnmail.nl 

 
 

5.3 Doelstelling 
 

De Stichting richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen op lokaal niveau. 
 

 
5.4  Hoofdlijnen van het beleidsplan  

 

5.4.1  Activiteiten van de Stichting 
 

De Stichting heeft de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen vertaald naar de navolgende 
activiteiten: 

 

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

  Verhuur van onroerend 
goed 

Een drietal panden worden verhuurd. Een substantieel gedeelte (ca. 80%) van de 
huurpenningen komt voort uit de verhuur van ruimte aan organisaties die een sociaal 
belang nastreven, waaronder diverse Vincentius-entiteiten. De hiermee behaalde 
winst wordt aangewend als een gift voor de Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. 
 

 
 

5.4.2  Het werven van middelen 
 

Middelen worden uitsluitend verkregen door de verhuur van onroerend goed. 
  
 

5.4.3 Het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding ervan 
 

Het bestuur van de Stichting beheert de algemene middelen en bepaalt de besteding ervan binnen de 
kaders die de statuten aangeven.  
 
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld en is voorwerp van onderzoek door de kascommissie. 
 
Het bestuur van de Stichting rapporteert over de exploitatie, periodiek tijdens de bestuursvergaderingen 
van de Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. 

 
 
5.5 Namen en functies van de bestuurders 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
  

- Dhr van den Bersselaar voorzitter  
- Dhr Kappen   secretaris 
- Dhr Braat   penningmeester 
- Dhr Quaars   lid 
- Dhr Smelt   lid 
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5.6 Beloningsbeleid 
 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een onkostenvergoeding. 
 
 
5.7 Activiteitenverslag 

 

N.v.t. 
 
 

5.8 Financiële verantwoording 
 

Zie bijlage (b). 
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bijlage (a) 
 

Activiteitenverslag 2016 
 

In Nederland en dus ook in 's-Hertogenbosch gaat het op economisch en sociaal-maatschappelijk gebied 
niet zoals het zou moeten gaan. Vele burgers komen in problemen en moeten noodgedwongen aanspraak 
maken op hulpverlening, die niet altijd meer door de overheid gegeven wordt of kan worden. 
 
 
De Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch vervult een onmiskenbaar belangrijke rol juist op dát gebied: het 
grijze gebied waar support door de overheid eindigt en waar armoede begint. Met name dáár, op dat 
terrein, ligt de kracht van onze Vereniging. Onze Vereniging is al bijna 170 jaar aanwezig in onze lokale 
samenleving. Zij telt ca. 250 vrijwilligers, kent nagenoeg geen overheadkosten, genereert jaarlijks een 
aanzienlijke inkomstenstroom en heeft in het afgelopen jaar vele mensen kunnen helpen. 

 
 
Onze reguliere activiteiten betreffen de Kringloopwinkel, de Boeken- en Speelgoedbeurs, de Kerstproeverij, 
het Sociaal Restaurant, de Hulpverlening, het Chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel en de  Sociale 
Activering. Deze activiteiten zijn zowel gericht op het verstrekken van directe hulp aan diegenen die dit 
zoeken (huisraad, kleding, maaltijden, advies en materiële/immateriële steun), als op het genereren van 
geldmiddelen ter financiering van die hulp. Deze middelen worden grotendeels lokaal ingezet, met 
uitzondering van de opbrengsten uit de Boekenbeurs. Die komen ten goede aan de derde wereld.  

 
 
Uit dit aanbod van hulpverlening noemen wij een aantal feiten: 

 

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch 
 

- Het verstrekken van financiële ondersteuning om mensen uit een (financiële) crisissituatie te krijgen. 
Hiermee was een bedrag van € 58.000 gemoeid. 

 

- Het beschikbaar stellen van sociale activeringstrajecten (gemiddeld 3 personen op jaarbasis). Daarnaast 
het bieden van mogelijkheden voor het lopen van een stage en het uitvoeren van een taak/werkstraf.  

 

- Het bieden van ruim 570 overnachtingen in ons chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel, voor 
gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. 

 

- Het organiseren van het jaarlijkse Kerstfeest voor ruim 750 mensen uit onze doelgroep. 
 

- Schenkingen voor een bedrag van € 40.000 uit de opbrengst van de Boekenbeurs ten behoeve van 
projecten in de derde wereld. 
 

- Schenkingen voor een bedrag van € 6.000 uit de opbrengst van de Speelgoedbeurs ten behoeve van kind 
gerelateerde projecten in ‘s-Hertogenbosch.  
 

- Het verstrekken van maaltijdbonnen ter waarde van € 3.400. 
 
Stichting Sociaal Restaurant ’t Anker 

 

- Het koken en serveren van ruim 7.000 maaltijden voor dak- en thuislozen in ons Sociaal Restaurant. 
 
Stichting Goederenmagazijn 

 

- Het geven van materiële noodhulp uit onze kringloopwinkel ter waarde van € 30.000. 
 

De Vereniging onderhoudt contacten met andere partijen die ook actief zijn op sociaal-maatschappelijk 
gebied: via de BOSA (Bondgenoten Sociale Activering), met het PUB (Pastoraal Uitzendbureau), Spoor 073, 
Exodus, de Voedselbank, Juvans, Maatschappelijke Opvang, het Bureau Sociaal Raadslieden en uiteraard de 
gemeente 's-Hertogenbosch. 
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bijlage (b) 
 

Financiële verantwoording 2016 
 

Geconsolideerde  Balans  per  31  december  2016 
 
(bedragen  x  € 1.000): 
 
 

 
Stichting 

Goederen-
magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest.  
‘t Anker 

Vereniging eliminatie 
gecon-

solideerd 
2016 

gecon-
solideerd 

2015 
Activa        

Vaste activa 50 784  35  869 921 

        Voorraden   1   1 1 

        Leningen verstrekt aan 
Vincentius-entiteiten 

 54  41 -95 0 0 

        Vorderingen  

 

4  1 4  9 13 

        Rekening-courant met 

Vincentius-entiteiten 

33 10  -43  0 0 

        Liquide middelen 3 28 11 182  224 146 

                Totaal 90 876 13 219 -95 1.103 1.081 

        
Passiva        

Eigen vermogen 4 502 8 111  625 609 

        Bestemmingsreserves 

 

9   2 66  77 67 

        Bestemmingsfondsen    21  21 25 

        Voorziening voor groot 
onderhoud 

 199    199 200 

        Langlopende schulden  129    129 146 

        Leningen ontvangen van 
Vincentius-entiteiten 

54 41   -95 0 0 

        Kortlopende schulden 23 5 3 21  52 34 

                Totaal 90 876 13 219 -95 1.103 1.081 
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Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten over 2016 
 
(bedragen  x  € 1.000): 
 
 

 
Stichting 

Goederen-
magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest.  
't Anker 

Vereniging eliminatie 
gecon-

solideerd 
2016 

gecon-
solideerd 

2015 

Baten        
Verkopen goederen 205   70  277 228 

        Verkopen sociaal restaurant   18   18 20 

        Verhuur onroerend goed en 
chalet 

 103  2 -38 67 78 

        Giften ontvangen van 
Vincentius-entiteiten 

   85 -85 0 0 

        Giften en subsidies ontv. 
van  personen, instellingen 

1  11 63  75 77 

        Financieel resultaat -1 -6  1  -7 -3 

                Totaal 205 97 29 222 -123 430 400 

        
Lasten        

Verenigingskosten -5  -2 -6  -12 -11 

        Algemene kosten -5 -1 -1 -9  -16 -19 

-15        Operationele kosten -120 -75 -27 -56 38 -240 -194 

        Giften verstrekt aan  -64 -21   85 0 0 

        Giften verstrekt aan 
personen, instellingen e.d. 

-2   -137  -139 -144 

        Totaal -196 -97 -30 -208 123 -408 -368 

        Totaal baten / lasten 9 0 -1 14 0 22 32 

        
Overige lasten / baten      0 -1 

        Resultaat vorig boekjaar       0 0 

        
Netto  Resultaat 9 0 -1 14 0 22 31 
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Resultaatbestemming  2016 
 
(bedragen  x  € 1.000): 
 
 
 

 
Stichting 

Goederen-
magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest.  
't Anker 

Vereniging eliminatie 
gecon-

solideerd 
2016 

gecon-
solideerd 

2015 
        Netto  Resultaat  9 0 -1 14 0 22 31 

        Toevoeging (-) / onttrekking 

 aan bestemmingsreserves 

-9     -9 -1 

        Toevoeging (-) / onttrekking 

 aan bestemmingsfondsen 

   3  3 5 

                Toevoeging/Onttrekking  
(-)  aan  Alg. Reserve 

0 0 -1 17 0 16 35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


