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Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch 
Havenstraat 11A 

5211 WC  's-Hertogenbosch 

 
telefoon:   073-6133261 

webadres:  www.vincentiusdenbosch.nl 

e-mail:  vincentiusdb@hetnet.nl 

 
IBAN:  NL85RABO0128359595 

 
KvK nummer:  40216632 

 
erkend als ANBI 

 

 

 

verbonden Vincentius-entiteiten 
 

Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch 
(beheer en verhuur van onroerend goed)  

 IBAN:   NL45RABO0143166298 

 KvK nummer:  40216632 

 erkend als ANBI 

 

Stichting Goederenmagazijn 
(exploitatie van kringloopwinkel)  

 IBAN:  NL53RABO0123097630 

 KvK nummer:  20920393 

 erkend als ANBI 

 

Stichting Sociaal Restaurant 't Anker 
(exploitatie van restaurant) 

 IBAN:  NL15RABO0133389626 

 KvK nummer:  40216632 

 erkend als ANBI 



 

Organisatie 
 

 

1 Vincentiusvereniging Nederland 
  

De Vincentiusvereniging Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Zij richt zich op de aandachtsgebieden armoede, 

dak- en thuislozen en verslaafden. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal.  

 

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.  

 

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. 

 

 

2 Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch (de Vereniging) 
 

In zo’n 90 Nederlandse gemeenten is er een afdeling van de Vincentiusvereniging Nederland. Zo ook in de 

gemeente 's-Hertogenbosch.  

  

Zoals hiervoor aangegeven, richt de Vincentiusvereniging Nederland zich met name op de aandachtsgebieden 

armoede en dak- en thuislozen. De Vereniging heeft deze aandachtsgebieden vertaald naar de navolgende 

activiteiten: 
 
 

Activiteit 
Werving en/of  

besteding van gelden 

 

Korte beschrijving van activiteit 

   Kringloopwinkel Werving 

van gelden  

Kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. worden om niet 

ingezameld om deze vervolgens te verkopen. De hiermee behaalde winst 

wordt aangewend voor giften aan organisaties  werkzaam op het gebied 

van maatschappelijke dienstverlening, met name aan de Vereniging. 
 

Voorts wordt noodhulp in natura (kleding, meubels, huishoudelijke 

artikelen e.d.) verstrekt aan mensen in een (financiële) crisissituatie. 
 

Sociaal restaurant  Besteding 

van gelden 

Een goede en gezonde maaltijd wordt geserveerd voor dak- en thuislozen 

en andere mensen die in armoede leven. 
 

Hulpverlening Besteding 

van gelden 

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 Besteding 

van gelden 

Sociale activeringstrajecten worden beschikbaar gesteld. Hierbij staat 

centraal het verhogen van de maatschappelijke participatie door zinvolle 

activiteiten uit te voeren. 
 

Kerstproeverij Besteding 

van gelden 

Kort voor kerstmis worden minder draagkrachtige mensen uitgenodigd 

voor de Kerstproeverij (show, buffet, kerstpakket en envelop met inhoud). 
 

Boekenbeurs Werving en 

besteding van gelden 

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  Werving en  

besteding van gelden 

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. 
 

Caravancommissie Besteding van gelden Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van 

caravans in diverse plaatsen in Nederland. De Vereniging beheert een 

caravan in vakantiepark Dierenbos te Vinkel. 
 

 

 

 

3 Organisatie  
 



 

Genoemde activiteiten zijn ondergebracht in een van de vier Vincentius-entiteiten, zoals hieronder aangegeven: 

Vincentius-entiteiten 

    

Stichting Vincentius 

van Paulo  

's-Hertogenbosch 

Stichting 

Goederenmagazijn  

Vincentiusvereniging  

's-Hertogenbosch 

(de Vereniging) 

Stichting Sociaal 

Restaurant 't Anker 

    
    

  

 
Verhuur onr. goed  

 
Kringloopwinkel 

 
Hulpverlening 

 
Sociaal restaurant 

 

             

     
Sociale activering 

   

             

     
Kerstproeverij 

   

             

     
Boekenbeurs 

   

             

     
Speelgoedbeurs  

   

             

     
Caravancommissie 

   

Vrijwilligers 

 

Ca. 250 vrijwilligers zijn werkzaam bij de diverse Vincentius-entiteiten. Zij zijn daarmee ook automatisch lid van de 

Vereniging. Er staan geen verplichtingen (zoals contributie) tegenover het lidmaatschap. Alle leden/vrijwilligers 

worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en hebben stemrecht. 

 

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



 

Activiteiten 
 

 

Wij trappen een open deur in als wij u zeggen, dat het in Nederland en dus ook in 's-Hertogenbosch op economisch en 

sociaal-maatschappelijk gebied niet gaat zoals het zou moeten gaan. Vele burgers - en nu ook van tot nu toe voor ons 

ongekende zijde - komen in problemen. Vele burgers 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 165 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 

honderden mensen kunnen helpen. 

 

U kent wellicht onze reguliere activiteiten: de Kringloopwinkel, de Boeken- en Speelgoedbeurs, de Kerstproeverij, het 

Sociaal Restaurant, het sociaal activeringsprogramma, de vakantiecaravan in Vinkel en de directe hulpverlening. Deze 

activiteiten zijn zowel gericht op het verstrekken van directe hulp aan diegenen 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 opvallende ontwikkelingen of gebeurtenissen die zich hebben 

afgespeeld in 2012: 
 

- Een grote en steeds toenemende druk op ons hulpaanbod via de werkgroep Hulpverlening, waardoor de giften 

gestegen zijn van € 26.000 in 2011 naar € 50.000 in 2012; 
 

- Het verstrekken van sociale leningen  voor een bedrag van € 8.000 om mensen uit een (financiële) crisissituatie te 

krijgen. 
 

- Het beschikbaar stellen van sociale activeringstrajecten (gemiddeld 5 personen op jaarbasis);  
 

- Het bieden van bijna 600 overnachtingen in onze caravan in het vakantiepark Dierenbos te Vinkel, voor gezinnen die 

dat zelf niet kunnen betalen; 
 

- Het organiseren van het jaarlijkse Kerstfeest voor ruim 800 mensen uit onze doelgroep; 
 

- Schenkingen voor een bedrag van € 37.000 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;  
 

- Een financiële bijdrage van € 15.000 aan onze “natuurlijke” partner de Voedselbank voor de aanschaf van een 

bedrijfswagen en een diepvriesinstallatie; 
 

- Een financiële bijdrage van € 3.000 voor het verwezenlijken van de winterinloop voor dak- en thuislozen in de 

Blokkendoos; 
 

- Het geven van materiële noodhulp uit onze kringloopwinkel ter waarde van € 20.000; 
 

- De transfer van ons in 2011 gestarte Schuldhulpmaatje-project naar de Vereniging Humanitas; 
 

- Het koken en serveren van bijna 7.000 maaltijden voor dak- en thuislozen in ons Sociaal Restaurant; 
 

- Het verstrekken van maaltijdbonnen ter waarde van € 3.000 via de Blokkendoos.    

 

Dank zij een subsidie en giften was het mogelijk de noodzakelijke renovatie van keuken en pantry van ons Sociaal 

Restaurant te realiseren.  

 
De Vereniging opnderhoudt contacten met andere partijen die ook actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied: via de 

BOSA (Bondgenoten Sociale Activering), met het PUB (Pastoraal Uitzendbureau), de SOS Rommelmarkt, Jong Actief, de 

Zelfkrant, Exodus, de al genoemde Voedselbank, Juvans, het Bureau Sociaal Raadslieden, diverse diaconiën en uiteraard 

de gemeente 's-Hertogenbosch. 

 

Wij hopen dat 2013 een jaar zal worden van vertrouwen en perspectief; het zou een zegen voor veel van onze cliënten 

zijn. Voor wat betreft onze diensten kunnen diegenen die steun zoeken blijven rekenen op onze voortdurende aandacht 

en inspanning. 



 

Financiële gegevens 2012 
 

 

1  Balans per 31 december 2012 
 

Stichting Goederen-magazijn Stichting 

Goederen-

magazijn 

Stichting 

Vincentius 

van Paulo 

Stichting 

Soc. Rest. 

't Anker 

Vereniging Totaal 

Activa      
Vaste activa  729  2 731 

      Voorraden   1  1 

      Vorderingen op Vincentius-entiteiten 10 -10 44 -44  

      Overige vorderingen 1 2 1 20 24 

      Liquide middelen 1 3 16 194 214 

      Totaal 12 724 62 172 970 

      
Passiva      
Eigen vermogen 4 441 3 63 511 

      Bestemmingsreserves / fondsen   50 94 144 

      Voorzieningen  200 8 15 223 

      Langlopende  schulden  79   79 

      Kortlopende schulden 8 4 1  13 

      Totaal 12 724 62 172 970 

 
 

2  Staat van Baten en Lasten over 2012 
 

 Stichting 

Goederen-

magazijn 

Stichting 

Vincentius 

van Paulo 

Stichting 

Soc. Rest. 

't Anker 

Vereniging Totaal 

Baten      
Verkopen goederen 156   63 219 

      Verkopen restaurant   18  18 

      Verhuur onroerend goed  128  1 129 

      Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten    74 74 

      Overige ontvangen giften / subsidies 1  9 58 68 

      Financieel resultaat -1 -4  2 -3 

            Totaal 156 124 27 198 505 

      
Lasten      
Algemene kosten -5 -1 -3 -21 -30 

      Operationele kosten -97 -75 -25 -64 -261 

      Giften verstrekt aan Vincentius-entiteiten -49 -25   -74 

      Overige verstrekte giften -7   -135 -142 

            Totaal -158 -101 -28 -220 -507 

      
Resultaat vorig boekjaar 1 2  -2 1 

      
Netto  Resultaat -1 25 -1 -24 -1 

 
 

3  Resultaatbestemming 2012 
 

Netto  Resultaat  -1 25 -1 -24 -1 

      Toevoeging (-) / onttrekking 

 aan bestemmingsreserves / fondsen 
 5  9 14 

      Toevoeging / Onttrekking 
 (-)  aan  Algemene  Reserve 

-1 30 -1 15 13 

 



 

 

 

4 Relevante financiële gegevens - boekjaar 2012 - Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch 
 

 

37%

25%

32%

5% 1%

Baten 2012 - € 198.000 

giften van Vincentius-entiteiten

overige giften

opbrengsten verkoop / verhuur

subsidie 

financieel resultaat

 
 

61%10%

11%

2%

2%
3%

10%

1%

Lasten 2012 - € 220.000 

verstrekte giften

organisatie van kerstproeverij

organisatie van boeken- en 

speelgoedbeurs

exploitatie van caravan

sociale activering

afboeking sociale leningen

bestedingen van algemene aard

bestedingen van operationele 

aard

 
 

De bestedingen van algemene aard (€ 21.000) hebben betrekking op: 
 

- Personeel  (€ 7.000) 

- Ledenbijeenkomsten  (€ 5.000) 

- Contributie aan de Vincentiusvereniging Nederland  (€ 4.000) 

- Support aan de Vereniging  (€ 5.000)     

 

 
 
 

 

 

 

's-Hertogenbosch , 15 maart 2013 
 

 

Algemeen Bestuur van de Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch 


