
1 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2016 
 



2 

 

 

 
Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch 

Havenstraat 11A 

5211 WC  's-Hertogenbosch  

telefoon:   073-6133261 

webadres:  www.vincentiusdenbosch.nl 

e-mail:  vincentius.db@kpnmail.nl  

IBAN:  NL85 RABO 0128 3595 95  

KvK nummer:  40216632  

erkend als ANBI  

 

 

verbonden Vincentius-entiteiten 
 

Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch 

(beheer en verhuur van onroerend goed)  
 

IBAN:   NL45 RABO 0143 1662 98 
 

KvK nummer:  17214393 
 

erkend als ANBI 
 

Stichting Goederenmagazijn 

(exploitatie van kringloopwinkel)  

 IBAN:  NL53 RABO 0123 0976 30 

 KvK nummer:  17148072 

 erkend als ANBI 

 

Stichting Sociaal Restaurant 't Anker 

(exploitatie van sociaal restaurant) 

 IBAN:  NL15 RABO 0133 3896 26 

 KvK nummer:  41086193 

 erkend als ANBI 
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ANBI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u de activiteiten van de Vereniging financieel ondersteunen? Dat kan door een gift over te maken naar een 

van de volgende rekeningen:  
 

NL85 RABO 0128 3595 95 t.n.v. Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch 

NL15 RABO 0133 3896 26 t.n.v. Stichting Sociaal Restaurant 't Anker 

  

Deze entiteiten zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit betekent dat giften aan deze entiteiten voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen binnen de daarvoor 

geldende regels. Voor meer details verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst, 

www.belastingdienst.nl/giften. 

 

Voor de publicatie van de ANBI-gegevens 2016 m.b.t. de diverse Vincentius-entiteiten in  ’s-Hertogenbosch 

verwijzen wij u naar onze website, www.vincentiusdenbosch.nl. 

  

 

  

Armoede 

Ze heeft geen naam, 

geen stem, geen leeftijd. 

Bestaan doet ze 

met ingehouden adem. 

Ze houdt het binnenkamers, 

achter vluchtige excuses, 

deuren of gordijnen. 

Ze vecht voor waardigheid, 

ononderbroken. 

Leert meestal jong 

om er het beste van te maken. 

Toch komt ze zelden verder 

dan de kantlijn. 

Vooruit zien lukt haar niet, 

ze kan alleen maar moed 

en kleine beetjes samen rapen 

om naar best vermogen 

rond te komen. 

Maar ze droomt 

zonder het goed te weten 

dat er ooit een dag komt 

van gelijkheid en van mededogen. 

 

Kris Gelaude 

Bron: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 
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Van de Voorzitter 
 

 

 

Beste Vincentianen en belangstellenden, 

 

 

Elk jaar kent in zulk een grote Vereniging - met zo’n diversiteit aan activiteiten én een nog grotere verscheidenheid 

van vrijwilligers - wel enkele bestuurlijke perikelen. Dat hoort zeker ook bij het besturen van een sociale instelling 

waarin kritiek en maatschappijvisies zich mogen laten gelden. Dat maakt ook onze Vincentiusvereniging tot een 

levendige organisatie. Boeiend om er bestuurlijk de kar te mogen trekken! Maar al met al is 2016 een jaar geweest 

waarin het bestuurlijk op een soepele manier is verlopen. Dank aan allen die daaraan bijgedragen hebben. Geen 

grote veranderingen in de organisatie, vooral een voortborduren op belangrijke stappen die in 2015 waren gezet 

met de renovatie van het Vincentiushuis en het opstellen van nieuwe statuten.  

 

Maar dan nog zijn er elk jaar toch een groot aantal nieuwe zaken. Zo werd de winkelorganisatie op onderdelen 

gewijzigd, stroomden vele nieuwe vrijwilligers in en namen we ook afscheid van een vergelijkbaar even groot 

aantal vrijwilligers. Meestal heel vrijwillig, soms bleek de synergie ver te zoeken en was een afscheid onvermijdelijk. 

Wat kunnen we trots zijn op de totale groep vrijwilligers, de amateurkoks, de bedienende vrijwilligers in het sociaal 

restaurant, de boeken- en speelgoedbeursmedewerkers die wekelijks boeken en speelgoed sorteren, de ruim 70 

vrijwilligers die de kringloopwinkel runnen, en de nog zo veel meer vrijwilligers voor de Kerstproeverij, het 

vakantiechalet in Vinkel en onze sociale hulpverlening.   

 

De boekenbeurs er dit jaar even uitgelicht. Een schitterend gebeuren, niet alleen vanwege de mooie opbrengst van 

€ 60.000, maar vooral ook omdat dit een hele mooie weerspiegeling is van de kringloopgedachte. Ik kocht op 

zondagmiddag twee kilo boeken en heb er inmiddels twee met veel plezier uitgelezen! In de digitale wereld die ons 

omringt blijft het lezen van een boek gelukkig nog een erg gewaardeerde bezigheid. Ditzelfde idee geldt voor de 

speelgoedbeurs in het St. Janslyceum. De massa speelgoed die daar van eigenaar wisselt, andere projecten die 

werken voor kinderen in armoede die op het einde van de beurs hun slag mogen slaan, in één woord geweldig. 

Prachtig toch om de opbrengst van € 12.000 vervolgens weer in te kunnen zetten voor kinder(armoede)projecten 

in onze eigen stad.  

 

Vanzelfsprekend gebeurden er naast de reguliere zaken binnen de Vereniging ook weer nieuwe ontwikkelingen, 

waaronder de keuze voor een nieuwe PR-stijl. Het nieuwe logo en de uitwerking ervan zullen begin 2017 breed 

uitgedragen gaan worden. Ook wij gaan graag mee in moderne PR-vormen die zich goed lenen voor Twitteren en 

Facebook! We maken daar nog weinig gebruik van maar dat zal zeker gaan veranderen in 2017, als onderdeel van 

de nieuwe communicatie. Doel is daarmee ook meer jongeren te bereiken, ook voor hen hebben we in de 

kringloopwinkel heel wat te bieden.  

 

Na jaren de winterinloop voor de daklozen in de stad georganiseerd te hebben is er sinds medio 2016 een 

permanente 24-uurs opvang in het Inloopschip. Daarvoor hebben we ons hard gemaakt bij de gemeente en dat is 

in 2016 gehonoreerd. We zijn nog in gesprek over de opvangmogelijkheden voor een groep verwarde mensen die 

in de stad ook nu nog geen goede dagopvang kunnen krijgen.   

 

Begin 2017 gaan we onze hulpverlening uitbreiden door samen te gaan werken met het voormalige Steunpunt 

WAO/WSW Advies. We starten met een spreekuur voor mensen met uitkeringsvragen, bemand door de voormalige 

medewerkers van dit Steunpunt. Voor alle partijen een win-winsituatie.  

 

De laatste Kerstproeverij in het Theater aan de Parade is ook de laatste geweest in samenwerking met 

Burgemeester Ton Rombouts. Hij nam 16 jaar terug het initiatief om een alternatief voor Bourgondisch 

’s-Hertogenbosch aan te kunnen bieden aan de inwoners zonder een portemonnee voor dit soort uitjes. Het 

initiatief is uitgegroeid tot een evenement met 800 genodigden, volwassenen en kinderen, een fantastisch 

gebeuren vlak voor Kerst. Elk jaar moet er weer een strenge ballotage zijn om onze kerstpakketten en het zeer 

gewilde ‘kerstcouvert’ in de juiste handen te krijgen. Ook hier spelen weer vele vrijwilligers een grote rol. Opgeteld 

ruim 100, van leerlingen van het Koning Willem I College tot medewerkers van Kanteel Kinderopvang en onze eigen 

Vincentiusvrijwilligers.   
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Het jaar 2016 samengevat in slechts enkele woorden, een geweldige inzet van heel veel vrijwilligers dat maar één 

doel dient: waar maken wat onze Verenigingsspreuk in drie woorden zegt. ELK MENS TELT! En dat idee is inmiddels 

bijna 170 jaar oud, met duizenden Vincentiusverenigingen ‘all over the world’.   

 

 

 

Ton van den Bersselaar 

 

 

's-Hertogenbosch, februari 2017 
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Algemeen 
 

 

1 Organisatie 
 

De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. 

Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Zij maakt deel uit van de internationale Society of Saint 

Vincent de Paul, die actief is in meer dan 130 landen met 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.  

 

Vier Vincentius-entiteiten in ’s-Hertogenbosch (allen aangewezen als ANBI) maken dit werk mogelijk:  
 

 
 

Ruim 220 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 

worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en hebben stemrecht. 

 

  

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 Activiteiten 
  

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

Activiteit Korte 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 

Vereniging. 
 

Voorts wordt noodhulp in natura (kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d.) 

verstrekt aan mensen in een (financiële) crisissituatie. 
 

Sociaal restaurant  Een goede en gezonde maaltijd wordt geserveerd voor dak- en thuislozen en andere 

mensen die in armoede leven. 
 

Hulpverlening  ¹ 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  ¹  Sociale activeringstrajecten worden beschikbaar gesteld. Hierbij staat centraal het 

verhogen van de sociaal-maatschappelijke participatie door zinvolle activiteiten uit te 

voeren. 
 

Kerstproeverij  ¹ Kort voor kerstmis worden minder draagkrachtige mensen uitgenodigd voor 

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

Boekenbeurs  ¹ Boeken worden ingezameld om deze in de kringloopwinkel (Stg Goederenmagazijn) en 

op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De op de beurs behaalde winst wordt 

aangewend voor giften aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
 

Speelgoedbeurs  ¹  Speelgoed wordt ingezameld om deze in de kringloopwinkel (Stg Goederenmagazijn) en 

op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De op de beurs behaalde winst wordt 

aangewend voor giften aan kleinschalige projecten voor in achterstand verkerende 

kinderen in 's-Hertogenbosch en omgeving. 
 

Verhuur Chalet  ¹ 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. 
 

 
¹ Deze activiteiten worden uitgevoerd door de Vereniging en zijn onderwerp van rapportage in dit jaarverslag. 

 

 

 

3 Bestuur  
 

Het Algemeen Bestuur van de Vereniging bestaat uit:  
 

- Dhr van den Bersselaar   voorzitter   Dagelijks Bestuur 

- Dhr Kappen   vice-voorzitter   Dagelijks Bestuur 

- Mw Groen   secretaris   Dagelijks Bestuur 

- Dhr Braat   penningmeester   Dagelijks Bestuur 

- Mw Verburg   lid    Dagelijks Bestuur 

- Mw ter Beek   lid (Speelgoedbeurs) 

- Dhr Olde Hampsink  lid (Kerstproeverij) 

- Dhr Pennings   lid (Hulpverlening) 

- Dhr Quaars   lid (Sociaal Restaurant) 

- Dhr Schellekens  lid (Boekenbeurs) 

- Dhr Smelt   lid (Kringloopwinkel) 

- Dhr van de Wetering   lid (Chalet) 

 

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een onkostenvergoeding. 
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Bestuursverslag 
 

 

 Algemeen 
 

Het bestuursverslag omvat de navolgende onderdelen: 
 

1 Activiteiten 

2 Analyse van het financiële resultaat 2016 

3 Begroting 2017 (in samenvattende vorm) 

 

 

1 Activiteiten 
 

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. Deze 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 1 persoon op jaarbasis). Daarnaast het 

bieden van mogelijkheden voor het lopen van een stage en het uitvoeren van een taak/werkstraf.  
 

- Het bieden van 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 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 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) en met het PUB (Pastoraal Uitzendbureau), Spoor 073, 

Exodus, de Voedselbank, Juvans, Maatschappelijke Opvang, het Bureau Sociaal Raadslieden en uiteraard de 

gemeente 's-Hertogenbosch. 

 

Een uitgebreid activiteitenverslag is opgesteld. Mocht u een exemplaar willen hebben, neem dan gerust 

contact op met de secretaris van de Vereniging.  
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2 Analyse van het financiële resultaat 2016 van de Vereniging 
 

2.1 Relevante financiële gegevens 
 

 
 

 

 

 
 

 

De bestedingen van algemene aard (€ 10.000) hebben betrekking op: 
 

- Personeel (€ 2.000) 

- Kosten van ALV (€ 2.000) 

- Support aan de Vereniging  (€ 6.000) 

  

38%

24%

4%

34%

Baten 2016 - € 222.000 

giften van Vincentius-entiteiten

giften van derden

subsidie

opbrengsten verkoop / verhuur
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2.2 Analyse 
 

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 24.390 (2015: € 11.335).  

 

Analyse van het netto resultaat / actueel 2016 versus actueel 2015  (bedragen  x  € 1.000): 
 

 
Stijging (+) 

Daling (-) 
Ref. 

Ontvangen giften, subsidies en legaten                     -   6 (1) 
Algemene kosten +  2  

Verstrekte giften -   2  

   Totaal  Algemeen -  6  

   
Hulpverlening  +  3  

Sociale activering +  3  

Kerstproeverij +  9 (2) 

Boekenbeurs  -   9 (3) 

Speelgoedbeurs +  3  

Fonds Liet Ausems +  1  

Overig -   1  

   Totaal  Activiteiten/Fondsen +  9  

   Totaal  Algemeen  en  Activiteiten/Fondsen +  3  

 

 

Analyse van het netto resultaat / actueel 2016 versus begroting 2016  (bedragen  x  € 1.000): 
 

 Stijging (+) 

Daling (-) 
Ref. 

Ontvangen giften, subsidies en legaten +  11 (1) 

   Totaal  Algemeen +  11  

   
Kerstproeverij +  8 (2) 

Boekenbeurs -  5 (3) 

Speelgoedbeurs +  3  

Overig -  1  

   Totaal  Activiteiten/Fondsen +  5  

   Totaal  Algemeen  en  Activiteiten/Fondsen +  16  

 

1. Ontvangen giften, subsidies en legaten 

Analyse:  

 2016 2015 begroting 2016 

Stg Goederenmagazijn  

Stg Vincentius van Paulo ’s-Hertogenbosch 

Derden 

€ 57.000 

€ 21.000 

6.000 

€ 47.000 

€ 37.000 

€ 6.000 

€ 52.000 

€ 18.000 

€ 2.000 

 € 84.000 € 90.000 € 72.000 
 

De stijging van giften verstrekt door de Stg Goederenmagazijn is het gevolg van een betere performance 

van de winkel na voltooiing van de renovatie.  
 

De daling van giften verstrekt door de  Stg Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch komt voor rekening 

van pand Emmaplein 15 (leegstand van de begane grond gedurende de periode juli - december) en pand 

Havenstraat 11a (afschrijving van de renovatie uitgevoerd in 2015). 
 

Daarenboven is destijds een te behoudende begroting opgesteld.  
 

2. Kerstproeverij 

Het positieve resultaat van deze activiteit is het gevolg van een onverwachts ontvangen substantiële 

gift, alsmede een aanmerkelijke hogere opbrengst van de kerstmarkt. 
 

3. Boekenbeurs 

De toename van giften verstrekt door de Boekenbeurs is het gevolg van het aanspreken van de 

bestemmingsreserve. 
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3 Begroting 2017 (in samenvattende vorm) 
 

 

Staat  van  Baten  en  Lasten  over  2017  (bedragen  x  € 1.000): 
 

Baten  
Verkopen boeken en speelgoed 65 

  Verhuur chalet 2 

  Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten 85 

  Giften, subsidies en legaten ontvangen van personen, instellingen e.d. 56 

    Totaal 208 

  
Lasten  

Verenigingskosten -7 

  Algemene kosten -15 

  Operationele kosten - 52 

    Overige kosten -7 

  Verstrekte giften -133 

    Totaal -214 

  
Netto  Resultaat -6 

 

Resultaatbestemming  2017 (bedragen  x  € 1.000): 
  

Netto  Resultaat  -6 

  Van bestemmingsreserve Kerstproeverij 4 

  Van bestemmingsreserve Club van 100 / vervanging chalet 2 

      Toevoeging / Onttrekking  (-)  aan  Algemene  Reserve 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen Bestuur van de Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch 

 

's-Hertogenbosch, februari 2016 
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Financieel  jaarverslag  2016 
 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de 

Jaarverslaggeving (RJ 640 - Organisaties zonder winststreven).  
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Balans  per  31  december  2016 
 
 

  Ref. 31-12-2016 31-12-2015 

Activa      

Vaste activa   35.097  37.797 

 Materiële vaste activa 1 35.097  37.797  

     Langlopende vorderingen   41.000  46.000 

 Leningen verstrekt aan verbonden Vincentius-entiteiten 2 41.000  46.000  

      Kortlopende vorderingen   3.952  5.429 

 Debiteuren 3 500  620  

 Overige vorderingen en overlopende activa 4 3.452  4.809  

     Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten   -43.102  -2.975 

 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten 5 -43.102  -2.975  

 5.     Liquide middelen   182.524  119.488 

Kasgelden  867  632  

Banktegoeden 6 181.657  118.856  

      
Totaal   219.471  205.739 

      

Passiva      

Eigen vermogen   198.872  184.482 

 Algemene reserve 7 110.904  94.019  

 Bestemmingsreserves 8 66.773  65.400  

 Bestemmingsfondsen 9 21.195  25.063  

 7.     Kortlopende schulden   20.599  21.257 

 Crediteuren 10 12.974  2.566  

 Overige schulden en overlopende passiva     11 7.625  18.691  

 10.     
Totaal   219.471 

.785 
 205.739 

.785  
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Staat  van  Baten  en  Lasten  over  2016  (1/4) 
 
 

  Ref. 2016 2015 begroting 2016 

Algemeen     
        
Baten        
Giften, subsidies en legaten 1  83.470  89.833  72.000 

Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten 78.000  84.000  70.000  

Giften ontv. van personen, instellingen e.d. 5.470  5.833  2.000  

Overige baten   382  1.326  500 

 Bankrente   382  1.286  500  

 Diversen    40    

Totaal baten   83.852  91.159  72.500 

  
  

Verenigingskosten   -6.243  -6.838  -7.000 

 Kosten van ALV  -2.033  -2.628  -3.000  

 Contributie aan Vincentiusvereniging N’land  -4.210  -4.210  -4.000  

Algemene kosten   -8.546  -10.188  -7.900 

 Personeelskosten  -34.269  -32.978  -33.900  

 Opleidingskosten  -120  -195  -1.000  

 Kosten adviseurs  -1.223  -1.003  -700  

 Representatiekosten  -70  -213  -500  

 Kosten verzekeringen  -1.273  -1.272  -1.300  

 Kantoorkosten  -447  -408  -400  

 Automatiseringskosten (incl. webbeheer) -660  -667  -1.500  

 Zakelijke lasten  -1.544  -1.657  -1.500  

 Bankkosten  -1.003  -730  -700  

 Ontvangen bijdragen in kosten  32.148  29.031  33.900  

Overige kosten  -85  -96  -300  

Giften 2  -6.704  -4.650  -5.500 

 Giften aan personen, instellingen e.d.  -6.704  -4.650  -5.500  

Overige lasten   262  -781  0 

 Diversen  262  -781    

Totaal lasten   -21.231  -22.457  -20.400 

        
Resultaat vorig boekjaar   351  33  0 

        
Netto  Resultaat  Algemeen   62.972  68.735  52.100 
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Staat  van  Baten  en  Lasten  over  2016  (2/4) 
 

 
 

 

Ref. 2016 2015 begroting 2016 

Activiteiten  / Fondsen  ¹  

  Baten        
Verkopen boeken en speelgoed  71.886  70.344  70.000  

Verhuur chalet  2.190  1.415  2.000  

Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten 7.000  3.400  3.500  

Giften ontvangen van personen, instellingen e.d. 48.123  55.896  39.700  

Subsidie  8.960  6.960  8.900  

Totaal baten   138.159  138.015  124.100 

        
Lasten  

Operationele kosten  -55.877  -53.770  -51.200  

Giften aan personen, instellingen e.d.   -130.864  -138.860  -128.500  

Afboeking / Waardecorrectie leningen u/g    -2.785    

Totaal lasten   -186.741  -195.415  -179.700 

        
Netto  Resultaat  Activiteiten/Fondsen 

Fondsen) 
 -48.582  -57.400  -55.600 

        

Netto  Resultaat  Algemeen   62.972  68.735  52.100 

        

Netto Res. Alg.  en Activiteiten/Fondsen  14.390  11.335  -3.500 

 
¹ Voor details, zie volgende pagina’s.
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Staat  van  Baten  en  Lasten  over  2016  (3/4) 
 
 

 Ref. 2016 
 

2015 begroting 2016 

 

Details  van  Activiteiten / Fondsen  

        
Hulpverlening - Giften 1  -43.036  -43.353  -42.000 

 Opbrengsten        

 Ontvangen giften en subsidies   10.350  12.725  12.500  

 Kosten  -874  -873  -500  

 Verstrekte giften  -56.592  -59.170  -57.500  

 Diversen  4.080  3.965  3.500  

        Hulpverlening - Leningen u/g   0  -2.785  0 

 Opbrengsten        

 Ontvangen giften en subsidies         

 Kosten        

 Verstrekte giften        

 Waardecorrectie leningen u/g   -2.785    

        Sociale Activering 2  -1.645  -4.250  -3.000 

 Opbrengsten        

 Ontvangen giften en subsidies         

 Kosten        

 Verstrekte giften  -1.645  -4.250  -3.000  

 Diversen        

      2.000  Exploitatie Chalet 3  -1.406  -2.145  -500 

 Opbrengsten  2.190  1.415  2.000  

 Ontvangen giften en subsidies        

 Kosten  -4.516  -4.595  -4.000  

 Verstrekte giften        

 Diversen  920  1.035  1.500  

      37.000  Kerstproeverij (bestemmingsreserve) 4  4.247  -4.908  -3.500 

 Opbrengsten        

 Ontvangen giften en subsidies  45.033  47.051  35.000  

 Kosten  -23.106  -21.367  -22.000  

 Verstrekte giften  -24.680  -31.040  -20.000  

 Diversen  7.000  448  3.500  

erve)      -20.000  Boekenbeurs (bestemmingsreserve) 5  -4.797  4.871  0 

 Opbrengsten  59.474  56.779  60.000  

 Ontvangen giften en subsidies  100  50    

 Kosten  -21.371  -18.758  -20.000  

 Verstrekte giften  -40.000  -30.200  -37.000  

 Diversen  -3.000  -3.000  -3.000  

      0  Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve) 6  3.223  56  0 

 Opbrengsten  12.412  13.565  10.000  

 Ontvangen giften en subsidies    135    

 Kosten  -3.242  -2.444  -2.000  

 Verstrekte giften  -5.947  -11.200  -8.000  

 Diversen        

      -3.500  Club van 100  (bestemmingsreserve) 7  300  900  0 

 Opbrengsten        

 Ontvangen giften en subsidies  1.400  2.000  1.100  

 Kosten  -1.100  -1.100  -1.100  

 Verstrekte giften        

 Diversen        

 



18 

 

Staat  van  Baten  en  Lasten  over  2016  (4/4) 
 
 

 Ref. 2016 
 

2015 begroting 2016 

 

Details  van  Activiteiten / Fondsen  

        
Verv. Chalet (bestemmingsreserve) 8  -1.600  -855  -1.600 

 Opbrengsten        

 Ontvangen giften en subsidies    745    

 Kosten  -1.600  -1.600  -1.600  

 Verstrekte giften        

 Diversen        

        
Fonds Liet Aussems (bestemmingsfonds) 9  1.132  69  0 

 Opbrengsten        

 Ontvangen giften en subsidies  200  150    

 Kosten  -68  -81    

 Verstrekte giften  -2.000  -3.000  -3.000  

 Diversen  3.000  3.000  3.000  

        
Fonds Maria Dekkers (bestemmingsfonds) 10  -5.000  -5.000  -5.000 

 Opbrengsten        

 Ontvangen giften en subsidies        

 Kosten        

 Verstrekte giften        

 Diversen  -5.000  -5.000  -5.000  

        
Totaal  Activiteiten/Fondsen   -48.582  -57.400  -55.600 
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Resultaatbestemming  2016 
 

 
 Ref. 2016 2015 begroting 2016 

        
Netto  resultaat  

(Algemeen  en  Activiteiten/Fondsen)  
 14.390  11.335  -3.500 

        Toevoeging (-) / onttrekking aan 

bestemmingsreserves 
  -1.373  -64  5.100 

 Kerstproeverij 5 -4.247  4.908  3.500  

 Boekenbeurs 6 4.797  -4.871    

 Speelgoedbeurs 7 -3.223  -56    

 Club van 100 8 -300  -900    

 Vervanging chalet 9 1.600  855  1.600  

    4.908    Toevoeging (-) / onttrekking aan 

bestemmingsfondsen 
  3.868  4.931  5.000 

 Fonds Liet Aussems 10 -1.132  -69    

 Fonds Maria Dekkers  5.000  5.000  5.000  

    -69    
Toevoeging / Onttrekking (-)  aan  

Algemene  Reserve 
  16.885  16.202  -6.600 
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Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten 
 

 

1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

1.1   Algemeen 
 

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 
 

 

1.2   Vaste activa 
 

Activa worden opgenomen tegen aanschafwaarde, verminderd met een cumulatieve afschrijving gebaseerd 

op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met duurzame waardevermindering. 
 

 

1.3   Vorderingen op korte/lange termijn  
 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

waardecorrectie voor het risico van oninbaarheid.  
  
 

1.4 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten 
 

Met de Vereniging zijn de navolgende entiteiten verbonden: 
 

- Stichting Goederenmagazijn (exploitatie van kringloopwinkel); 

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

- Stichting Sociaal Restaurant ’t Anker (sociaal restaurant). 
  
 

1.5   Liquide middelen 
 

Liquide middelen zijn kasmiddelen en direct opvraagbare banktegoeden, en worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 
 

 

1.6   Eigen vermogen  
 

Algemene reserve 

De algemene reserve is gevormd door toevoeging van het onbestemde resultaat. Het betreft hier het deel 

van het eigen vermogen waarover het bestuur zonder belemmeringen kan beschikken voor het doel 

waarvoor de organisatie is opgericht.  
 

Bestemmingsreserve 

Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de 

doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door het bestuur zelf aangebracht. De 

vorming van en onttrekking aan bestemmingsreserves geschieden via de resultaatbestemming . 
 

Bestemmingsfonds 

Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de 

doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door derden aangebracht. De vorming 

van en onttrekking aan bestemmingsfondsen geschieden via de resultaatbestemming.  

 

 

1.7   Schulden op korte  termijn  
 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

 

2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 

2.1  Algemeen 
 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen worden opgenomen 

indien zij hun oorsprong vinden in het verslagjaar. 
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3  Toelichting op de posten van de balans 
 

3.1 Vaste activa 
 

Analyse van vaste activa: 
 

 
Gebouwen Totaal Gebouwen Inventaris 

Boekwaarde 1 januari 2016 37.797 37.795 2 

Investeringen    

Afschrijving 2.700 2.700  

Boekwaarde 31 december 2016 35.097 35.095 2 

 

Gebouwen 

Het betreft hier het chalet in vakantiepark Dierenbos in Vinkel.  
 

Het chalet wordt afgeschreven in 15 jaar. 
 

Inventaris 

Het betreft hier het inmiddels afgeschreven inventaris van het Vincentiushuis en het chalet. 

 

 

3.2 Lening verstrekt aan Stg Vincentius van Paulo ’s-Hertogenbosch 
 

In 2015 is het Vincentiushuis gerenoveerd. Om dit mogelijk te maken heeft de Stg Vincentius van Paulo 

’s-Hertogenbosch (eigenaresse van het pand) financiering verkregen van de Rabobank ’s-Hertogenbosch 

e.o. (hypothecaire lening van € 150.000) en de Vereniging (renteloze lening van € 46.000). 

 

Mutatieoverzicht voor deze lening gedurende 2016: 
 

  
Saldo 

1-1-16 
Verstrekking Aflossing 

Saldo 

31-12-16 

      Totaal 46.000  -5.000 41.000 

 

 

3.3 Debiteuren 
 

Een vordering ad € 500 staat open (gift verstrekt voor de in december 2016 georganiseerde 

Kerstproeverij). Deze positie is inmiddels afgewikkeld.  

 

 

3.4 Overige vorderingen en overlopende activa 
 

Analyse van overige vorderingen en overlopende activa: 
 

   
Saldo 

31-12-16 

    Nog te ontvangen bedragen  ¹ Kerstproeverij 115 

Nog te ontvangen bedragen  ¹ Hulpverlening 15 

Nog te ontvangen giften  ¹ Hulpverlening 2.500 

Nog te ontvangen belastingen Algemeen 152 

Nog te ontvangen rente  ¹  Algemeen 382 

Vooruitbetaalde kosten Algemeen 288 

   Totaal 3.452 

 

¹ Betreffende posities zijn inmiddels afgewikkeld.  

 

 

  



22 

 

  

3.5 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten 
 

Analyse van de rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten: 
 

    
Saldo 

31-12-16 

     Stg Goederenmagazijn Algemeen overtollige liquide middelen -29.000 

Stg Goederenmagazijn Algemeen vooruitbet. donatie (2017) -3.000 

Stg Goederenmagazijn Kerstproeverij vergoeding kosten -802 

Stg Vincentus van Paulo ‘s-Hertogenbosch Algemeen vooruitbet. donatie (2017) -10.000 

Stg Sociaal Restaurant ‘t Anker Algemeen maaltijdbonnen t.b.v. PUB -300 

    Totaal -43.102 

 

 

3.6 Banktegoeden 
 

Analyse van de banktegoeden: 

  
Saldo 

31-12-16 

Saldo 

31-12-15 

    Rabobank Spaarrekening 145.000 72.000 

Rabobank Betaalrekeningen (6) 33.516 41.847 

ING (Fonds Liet Aussems) 3.141 5.009 

Totaal 181.657 118.856 

 

Overtollige liquide middelen worden zoveel mogelijk op de rentegevende Rabo-spaarrekening geplaatst. 

Het saldo van deze rekening is direct opeisbaar. 

 

 

3.7 Algemene reserve 
 

Mutatieoverzicht van de algemene reserve gedurende 2016: 
 

  
Saldo 

1-1-16 
Toevoeging  Onttrekking 

Saldo 

31-12-16 

     Totaal 94.019 16.885 0 110.904 

 

Voor details wordt verwezen naar pagina 19, “Resultaatbestemming 2016”. 

 

3.8 Bestemmingsreserves 

 

Mutatieoverzicht van de bestemmingsreserves gedurende 2016: 
 

 
Saldo 

1-1-16 

Toevoeging  

(op basis van 

het resultaat 

vd  activiteit) 

Onttrekking 

(op basis van 

het resultaat  

vd activiteit) 

Toevoeging / 

Onttrekking 

anderszins  

Saldo 

31-12-16 

       Kerstproeverij 7.654 4.247   11.901 

Boekenbeurs 21.035  -4.797  16.238 

Speelgoedbeurs 5.166 3.223   8.389 

Club van 100 13.400 300   13.700 

Vervanging Chalet 18.145  -1.600  16.545 

       Totaal 65.400 7.770 -6.397 0 66.773 

 

Voor details m.b.t. de toevoegingen en onttrekkingen wordt verwezen naar pagina 17, “Staat van Baten 

en Lasten over 2016 - Details van Activiteiten en Fondsen”. 
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Club van 100 / Vervanging Stacavan 

Mutatieoverzicht van deze bestemmingsreserves gedurende 2016: 
  

  
Saldo 

1-1-16 

Ontvangen 

giften  

Afschrijvings-

kosten 

Saldo 

31-12-16 

      Bestemmingsreserve “Club van 100” 13.400 1.400 -1.100 13.700 

Bestemmingsreserve “Vervanging Chalet” 18.145  -1.600 16.545 

      Totaal 

0 
31.545 1.400 -2.700 30.245 

 

De Club van 100 is enige jaren terug opgericht. Contribuanten verstrekken gedurende een 

overeengekomen periode jaarlijks een gift van € 100. In 2014 is besloten deze gelden te oormerken voor 

de vervanging van het chalet. Voorts is in 2014 een actie gestart om nieuwe contribuanten te werven. 
 

Het chalet is vervangen in 2015. De hiermee samenhangende investering bedroeg € 40.495. 
 

Het chalet wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingskosten van het chalet (€ 2.700) zijn 

proportioneel onttrokken aan deze bestemmingsreserves.  

 

 

3.9 Bestemmingsfondsen 
 

Mutatieoverzicht van de bestemmingsfondsen gedurende 2016: 
 

  
Saldo 

1-1-16 
Toevoeging  Onttrekking 

Saldo 

31-12-16 

      Fonds Liet Aussems 2.009 1.132  3.141 

Fonds Maria Dekkers 23.054  -5.000 18.054 

      Totaal 

0 
25.063 1.132 -5.000 21.195 

 

Fonds Liet Aussems 

Dit fonds biedt ondersteuning aan het werk van zuster Toke Meijers in Brazilië.  
 

Fonds Maria Dekkers 

De doelstelling van dit fonds is het verstrekken van hulp aan behoeftige mensen. In 2014 is besloten 

voor een periode van vier jaar (vanaf 2015) jaarlijks een dotatie van € 5.000 toe te kennen aan de 

werkgroep Hulpverlening. 

 

 

3.10 Crediteuren 
 

De schulden aan handelscrediteuren (€ 12.974) vloeien voort uit facturering van levering van diensten in 

december 2016 en betreffen met name de Kerstproeverij. Alle posities zijn inmiddels afgewikkeld.  

 

 

3.11 Overige schulden en overlopende passiva 
 

Analyse van overige schulden en overlopende passiva: 
 

  
Saldo 

31-12-16 

       Verplichting u.h.v. vakantierechten van werknemer Algemeen 902 

Nog te betalen kosten Algemeen 267 

Nog te verstrekken giften Hulpverlening 549 

Nog te verstrekken giften  Speelgoedbeurs 3.000 

Nog te betalen kosten Kerstproeverij 2.907 

    Totaal 7.625 
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3.12 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 

De Vereniging heeft geen meerjarige financiële verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen en/of 

verplichtingen tot het opkomen voor verplichtingen van derden aangegaan. 

 

In juli 2016 heeft de Belastingdienst een bedrijfsbezoek afgelegd. In november 2016 heeft men de 

Vereniging geinformeerd, dat de opbrengsten van de Boekenbeurs, de Speelgoedbeurs en de verhuur van 

het Chalet belast zijn voor de omzetbelasting. Een naheffingsaanslag omzetbelasting zal worden opgelegd 

over de periode 1 juli 2012 - 31 oktober 2016. Het bestuur van de Vereniging is het niet eens bent met 

deze beslissing en zal op het geijkte moment bezwaar aantekenen. 
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4  Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 
 

4.1 Algemeen 
 

4.1.1 Ontvangen giften, subsidies en legaten 
 

Giften voor een bedrag van € 83.470 werden ontvangen van de Stg Goederenmagazijn (€ 57.000) en de 

Stg Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch (€ 21.000), alsmede van diverse organisaties en personen 

(€ 5.470).  

 

 

4.1.2 Verstrekte giften 
  

De navolgende giften zijn verstrekt: 
 

   Maaltijdbonnen Sociaal Restaurant ‘t Anker, verstrekt aan PUB en Spoor 073  3.435 

Gift Stg Ismes 1.500 

Gift Voedseltuin Villanueva 1.000 

Diversen 769 

Totaal 6.704 

 

De verstrekking van maaltijdbonnen is een jaarlijks terugkomende gift. 

 

 

4.2 Activiteiten en fondsen 
 

4.2.1 Hulpverlening - Giften       
 

Giften voor een bedrag van € 57.512 (incl. “Diversen”) werden verstrekt. Analyse:  
 

   Leefgeld 17.323 

Afwikkeling van betaalachterstanden 9.157 

Inrichtingskosten 6.873 

Fietsen 6.325 

Medische kosten 4.999 

Witgoed 2.829 

Identiteitspapieren 2.400 

Schoolkosten 2.217 

Vluchtelingenhulp 1.800 

Vakantie 1.145 

Reiskosten 979 

PC 655 

Kerstgaven 650 

Diversen 159 

Totaal 57.512 

 

Hulpverlening werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van € 10.350 van diverse 

fondsen.  

 

Naast financiële hulpverlening vindt ook materiële hulpverlening plaats. Op verzoek van sociaal-

maatschappelijke organisaties worden door de Stg Goederenmagazijn goederen en kleding verstrekt (de 

zogeheten noodhulp). De waarde hiervan (gebaseerd op verkoopprijs ex kringloopwinkel) was in 2016 € 

30.000 (schatting).  

 

Aan de werkgroep Chalet is een vergoeding van € 920 betaald voor de huur van het chalet in het 

vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Deze vergoeding is verantwoord onder “Diversen”. 

 

In 2014 is besloten voor een periode van vier jaar (vanaf 2015) jaarlijks een dotatie van € 5.000 vanuit 

het Fonds Maria Dekkers toe te kennen aan de werkgroep Hulpverlening. Deze dotatie is verantwoord 

onder “Diversen”. 
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4.2.2 Sociale Activering 
 

Bij sociale activering staat centraal het verhogen van de maatschappelijke participatie door uitvoering 

van zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen betekenen. In 

2016, bedroegen de uitgaven € 1.645. 

 

 

4.2.4 Exploitatie Chalet 
 

De opbrengsten van verhuur van het chalet waren  € 3.110: 
 

- € 2.190, via zusterorganisaties en derden 

- €    920, via de werkgroep Hulpverlening (verantwoord onder “Diversen”) 

 

Het chalet werd 26 weken verhuurd.  

 

De kosten van deze activiteit bedroegen € 4.516, ondermeer voor de huur van de jaarplaats, 

verzekering, energie en internet.  

 

 

4.2.5 Kerstproeverij (bestemmingsreserve)         

 

Ruim 750 mensen waren te gast bij de Kerstproeverij in december 2016 (inmiddels de 16de ). Er waren 

diverse optredens. Daarna konden zij aanschuiven voor een maaltijd. Na afloop lag er ook nog een 

kerstpakket klaar. Voorts nog een envelopje met een geldbedrag, alsmede een set viltstiften voor elk 

kind. De kosten van deze activiteit bedroegen € 47.786 (operationele kosten € 23.106 en giften  

€ 24.680). 

 

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van € 36.073 van diverse 

organisaties, bedrijven en personen, alsmede door een subsidie van € 8.960 van de gemeente  

's-Hertogenbosch. Voorts door een bijdrage van € 7.000 van de Stg Goederenmagazijn (de opbrengst 

van de jaarlijkse Kerstmarkt). Deze bijdrage is verantwoord onder “Diversen”.  

 

Het positieve resultaat van de Kerstproeverij 2015 (€ 4.247) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.  

 

 

4.2.6 Boekenbeurs (bestemmingsreserve)        
 

 De Boekenbeurs 2016 (inmiddels de 42ste) bracht € 59.574 op. De kosten van deze activiteit bedroegen  

€ 21.371 ondermeer voor de huur van opslagruimte, de huur van de Brabanthallen en de kosten van het 

gebruik van personeel van de Vereniging en de bedrijfswagen van de Stg Goederenmagazijn.  

 

Giften voor een bedrag van € 40.000 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. projecten in 

ontwikkelingslanden. Hoofddoel was een project van het Amara Fonds, de inrichting van een bibliotheek 

in een middelbare school in Kenia. Een gift van € 12.500 werd aan dit fonds verstrekt.  

 

Een gift van € 3.000 werd verstrekt aan het Fonds Liet Aussems. Deze gift is verantwoord onder 

“Diversen”. Voor details over verstrekte giften wordt verwezen naar de website van de Vereniging. 

 

Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 4.797) is ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.  
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4.2.7 Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve)  
 

De Speelgoedbeurs 2016 bracht € 12.412 op. De kosten van deze activiteit bedroegen € 3.242.  

 

Giften voor een bedrag van € 5.947 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. goede doelen voor 

kinderen in 's-Hertogenbosch. Voor details over verstrekte giften wordt verwezen naar de website van 

de Vereniging. 

 

Het positieve resultaat van deze activiteit (€ 3.223) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.   

 

 

4.2.8 Club van 100  (bestemmingsreserve) 
 

Ontvangen gelden worden geoormerkt voor de vervanging van het chalet. Giften voor een bedrag van 

€ 1.400 werden ontvangen van de contribuanten van de Club van 100.  

 

In 2015 is het chalet vervangen. De hiermee samenhangende investering bedroeg € 40.495. Het chalet 

wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingskosten (€ 2.700) zijn proportioneel onttrokken aan de 

bestemmingsreserves “Club van 100” en “Vervanging Chalet”. Voor de bestemmingsreserve “Club van 

100” betekent dit een onttrekking van € 1.100.  

 

 

4.2.9  Vervanging Chalet (bestemmingsreserve) 
 

Om de vervanging van het chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel mogelijk te maken is in de 

afgelopen jaren en bestemmingsreserve opgebouwd.  

 

In 2015 is het chalet vervangen. De hiermee samenhangende investering bedroeg € 40.495. Het chalet 

wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingskosten (€ 2.700) zijn proportioneel onttrokken aan de 

bestemmingsreserves “Vervanging Chalet” en “Club van 100”. Voor de bestemmingsreserve “Vervanging 

Chalet” betekent dit een onttrekking van € 1.600.  

 

 

4.2.10 Fonds Liet Aussems (bestemmingsfonds) 
 

Een gift van € 3.000 werd ontvangen van de Boekenbeurs (verantwoord onder “Diversen”).  

 

Een gift van € 5.000 werd verstrekt aan zuster Toke Meijers, die werkzaam is in Brazilië. Hiervan was 

reeds € 3.000 voorzien in 2015.  
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Gegevens van verbonden Vincentius-entiteiten 
 

 

1  Groepsrelatie tussen verbonden Vincentius-entiteiten 
 

 Er is sprake van een groepsrelatie tussen verbonden Vincentius-entiteiten. Naast de Vereniging, betreft 

het hier de navolgende entiteiten: 
 

- Stichting Goederenmagazijn, 's-Hertogenbosch 

- Stichting Vincentius van Paulo ’s-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 

- Stichting Sociaal Restaurant 't Anker, 's-Hertogenbosch 

 

 

 

2 Omschrijving van de doelstelling van verbonden Vincentius-entiteiten 
 

Zie hoofdstuk Algemeen, sectie (2). 

 

 

 

3 Samenstelling van de besturen van verbonden Vincentius-entiteiten (ultimo december 2016) 
 

Stichting Goederenmagazijn 

Dhr Smelt  voorzitter 

Mw Boudewijn  secretaris 

Dhr Braat  penningmeester 

Mw Fabels  lid 

functie vacant  lid    

 

Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch 

Dhr van den Bersselaar voorzitter 

Dhr Kappen  secretaris 

Dhr Braat  penningmeester 

Dhr Quaars  lid 

Dhr Smelt  lid 

 

Stichting Sociaal Restaurant  't Anker 

Dhr Quaars  voorzitter 

Mw de Nijs  secretaris 

Dhr Bokslag  penningmeester 

 

 

 

4 Transacties tussen verbonden Vincentius-entiteiten 
 

Meest relevante transacties (op permanente basis) zijn: 
 

Contract tussen Transactie 
  Vincentiusvereniging  

's-Hertogenbosch 
Stichting 

Goederenmagazijn 
Uitleen van personeel 

Stichting Vincentius van 

Paulo 's-Hertogenbosch 
Stichting 

Goederenmagazijn 
Verhuur van gedeelte van pand Havenstraat 11a  

Stichting Vincentius van 

Paulo 's-Hertogenbosch 
Stichting Sociaal Restaurant 

't Anker 
Verhuur van gedeelte van pand Havenstraat 11a 

(inclusief water en energie) 
Vincentiusvereniging  

's-Hertogenbosch 

Vincentiusvereniging  

's-Hertogenbosch 

(Boekenbeurs) 

Uitleen van personeel en verhuur van 

bedrijfswagen 
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5 Financiële data 2016 (per entiteit en geconsolideerd) 
 

5.1 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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5.2  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   72  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 e.d. 

1  11 63  75 77 

        Financieel resultaat -1 -6    -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  

Vincentius-entiteiten 

-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 0 32 

        

Overige lasten / baten      0 -1 

        
Resultaat vorig boekjaar       0 0 

        

Netto  Resultaat 9 0 -1 14 0 22 31 
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5.3  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 

 


