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Van de Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Vincentianen en belangstellenden, 
 
 
Wat is er meer bijzonder dan een 400 jarig jubileum als internationale Vincentiusvereniging te mogen vieren, met 
een kleurrijk vignet en een kleurrijk charisma dat ‘all over the world’ anders mag worden ingevuld. Maar wel met 
één gemeenschappelijk uitgangspunt: Ieder mens telt!  
 
Op 7 december 2017 ontvingen we de President van de internationale Vincentiusvereniging, de Braziliaan Renato 
de Lima Olivera. Wij konden hem tijdens zijn bezoek laten zien dat  er in ’s-Hertogenbosch een breed scala aan 
activiteiten is, allemaal met dat ene doel, hier en ook in de derde wereld, mensen op weg helpen naar een beter 
leven, met geen of minder armoede. De President was onder de indruk en gaf aan dat met name de brede opzet 
van de Vereniging tamelijk uniek is, in het bijzonder ook het grote aantal vrijwilligers dat er in een jaar actief is, 
ruim 240, de incidentele helpers op de boeken- of speelgoedbeurs daarin niet meegerekend. 
 
In het nieuwe logo van onze Vincentiusvereniging dat begin 2017 werd gepresenteerd is ook juist dat principe, 
‘Ieder mens telt’ mooi verwerkt, want ons centrale doel, armoede bestrijden, gaat iedereen aan, degenen die geld 
of goederen willen en kunnen geven én degenen die een periode doormaken waarin ze op anderen moeten 
kunnen rekenen.  
 
In dit jaarverslag is opnieuw een samenvatting opgenomen van al hetgeen de secties binnen de Vereniging 
ondernomen hebben, een geweldige variëteit aan resultaten. Simpel gezegd komt het er op neer dat duizenden 
Bosschenaren in 2017 de weg hebben gevonden naar ons Vincentiushuis aan de Havenstraat, om huisraad, boeken 
of speelgoed te brengen, goederen of kleding te kopen, of er  ’s-avonds een warme maaltijd te nuttigen in het 
sociaal restaurant.  
 

En dan mogen we niet vergeten dat  we in de week voor Kerst ruim 850 gasten ontvingen voor een Kerstproeverij 
in het Theater aan de Parade, dat er bijna 4.000 bezoekers kwamen op de boekenbeurs en 1.000 bezoekers op de 
Speelgoedbeurs en daarmee een opbrengst genereerden van € 60.000, resp. € 11.000. En die opbrengsten worden 
later in het jaar voor een belangrijk deel overgedragen aan een twintigtal projecten met heel uiteenlopende 
doelstellingen. Bovendien werden 400 verzoeken om materiële hulp gehonoreerd, van enkele dagen leefgeld, het 
oplossen van een (kleine) schuld tot vervangend witgoed. Dat we meer dan 100 gasten konden ontvangen in het 
chalet op Dierenbos in Vinkel voor een welverdiende korte vakantie heeft ons over 2017 opnieuw een zeer 
voldaan gevoel gegeven. 
 

Veel dank is er dan ook aan al die vrijwilligers die zich hiervoor geweldig ingespannen hebben. 
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Niets is gevaarlijker dan te vervallen in zelfgenoegzaamheid of te denken dat het allemaal wel goed blijft zoals het 
is. Er moet beweging blijven in een Vereniging om echt vooruit te kunnen komen. Daarom zal het in deze discussie 
niet op de eerste plaats over de spirituele achtergronden van het Vincentianisme gaan, maar een simpeler 
vraagstelling: Hoe kunnen we nog meer halen uit wat we allemaal al doen door meer samenhang en meer 
samenwerking. Dat kan onze Vincentiusvereniging sterker maken in de toekomst. Daarmee is meteen ook de 
opdracht voor 2018 gegeven: Vanuit het motto ‘panta rhei’, meer en makkelijker samenwerken binnen onze 
Vincentiusvereniging.  
 
 
Ton van den Bersselaar 
 
voorzitter 
 
 
 
's-Hertogenbosch, februari 2018 
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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 240 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. 
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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 

  Verhuur 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 Vereniging. 
 

Kringloopwinkel Kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. worden ingezameld om deze vervolgens te 
verkopen. De hiermee behaalde winst wordt aangewend als een gift voor 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. 
 

Mensen kunnen hier ook terecht met al hun vragen over sociale verzekeringen.  
 

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 op een jaarlijks te organiseren beurs en in de 
Kringloopwinkel (Stichting Goederen Magazijn) te verkopen. De op de beurs behaalde 
winst wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
 

Speelgoedbeurs  ¹  Speelgoed wordt ingezameld om dit op een jaarlijks te organiseren beurs en in de 
Kringloopwinkel (Stichting Goederen Magazijn) 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 van Elten   secretaris   Dagelijks Bestuur 
- Dhr Braat   penningmeester   Dagelijks Bestuur 
- Mw Verburg   lid    Dagelijks Bestuur 
- Dhr Smelt   lid (Kringloopwinkel) 
- Dhr Goossens   lid (Sociaal Restaurant) 
- Dhr Pennings   lid (Hulpverlening) 
- Dhr Olde Hampsink  lid (Kerstproeverij) 
- Dhr Schellekens  lid (Boekenbeurs) 
- Mw ter Beek   lid (Speelgoedbeurs) 
- Dhr van de Wetering   lid (Verhuur chalet) 
 
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een kostenvergoeding. 
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Bestuursverslag 
 
 
 Algemeen 
 

Het bestuursverslag omvat de navolgende onderdelen: 
 

1 Activiteiten 
2 Analyse van het financiële resultaat 2017 
3 Begroting 2018 (in samenvattende vorm) 

 
 
1 Activiteiten 
 

Onze reguliere activiteiten betreffen verhuur van onroerend goed, kringloopwinkel, sociaal restaurant, 
hulpverlening, kerstproeverij, boeken- en speelgoedbeurs en verhuur van het chalet in het vakantiepark 
Dierenbos in Vinkel. 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 € 48.000 gemoeid. 

 

- Het organiseren van 500 overnachtigingen in ons chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel voor 
gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. 

 

- Het organiseren van het jaarlijkse Kerstfeest in het Theater aan de Parade voor 850 mensen uit onze 
doelgroep. 

 

- Schenkingen voor een bedrag van € 36.000 uit de opbrengst van de Boekenbeurs ten behoeve van 
projecten in de derde wereld. 

 

- Schenkingen voor een bedrag van € 14.000 uit de opbrengst van de Speelgoedbeurs ten behoeve van kind 
gerelateerde projecten in ‘s-Hertogenbosch.  

 
Stichting Sociaal Restaurant ’t Anker 
 

- Het koken en serveren van 6.600 maaltijden voor dak- en thuislozen in ons Sociaal Restaurant. 
 

Stichting Goederen Magazijn 
 

- Het geven van materiële noodhulp uit onze kringloopwinkel ter waarde van € 21.000. 
 

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 2017 van de Vereniging 
 

2.1 Relevante financiële gegevens 
 
 

  
 
 

  
 
 De bestedingen van algemene aard (€ 14.000) hebben betrekking op: 

 

- Personeel (€ 2.000) 
- Kosten van ALV (€ 2.000) 
- Support aan de Vereniging  (€ 10.000) 

  

64%
13%

11%

4% 0% 1%
7%

Lasten 2017 - € 198.000 

verstrekte giften

organisatie van de Kerstproeverij

organisatie van de Boeken- en
Speelgoedbeurs

exploitatie van het chalet

uitvoering van de Hulpverlening

support aan Vincentiusvereniging
Nederland

bestedingen van algemene aard
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2.2 Analyse 
 

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 18.503 (2016: € 14.390).  
 
Analyse van het netto resultaat / actueel 2017 versus actueel 2016 (bedragen  x  € 1.000): 
 

 Stijging (+) 
Daling (-) Ref. 

Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten                     -   6 (1) 
Verenigingskosten +  1  
Algemene kosten -  3  
Overige lasten -  1  
Verstrekte giften +  6 (2) 
Buitengewone baten en lasten -  6   (3) 
Resultaat vorig boekjaar -  2    
   Totaal  Algemeen -  11  
   
Verkopen boeken en speelgoed -  1  
Verhuur chalet -  1  
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten -  2  
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d. +  12 (4) 
Operationele kosten +  1  
Verstrekte giften +  6 (5) 
   Totaal  Activiteiten / Fondsen +  15  
   
Totaal  Algemeen  en  Activiteiten / Fondsen +  4  

 
 
Analyse van het netto resultaat / actueel 2017 versus begroting 2017  (bedragen  x  € 1.000): 

 

 Stijging (+) 
Daling (-) 

Ref. 

Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten  -  2  
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d. +  3  
Verenigingskosten +  1  
Verstrekte giften +  4  
Resultaat vorig boekjaar -  1  
   Totaal  Algemeen +  6  
   
Verkopen boeken en speelgoed +  6 (6) 
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d. +  15 (4) 
Operationele kosten -  7 (7) 
Verstrekte giften +  4  
   Totaal  Activiteiten / Fondsen +  18  
   
Totaal  Algemeen  en  Activiteiten / Fondsen +  24  
 

1. Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten - Algemeen 
 

Analyse:  
 2017 2016 begroting 2017 

Stichting Goederen Magazijn  
Stichting Vincentius van Paulo ’s-Hertogenbosch 

€ 47.000 
€ 25.000 

€ 57.000 
€ 21.000 

€ 50.000 
€ 23.000 

 € 72.000 € 78.000 € 73.000 
  

De daling van giften verstrekt door de Stichting Goederen Magazijn is het gevolg van stagnerende 
verkopen in combinatie met stijgende kosten. Om deze trend te doorbreken zijn aanpassingen 
noodzakelijk.  

 

De stijging van giften verstrekt door de  Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch is met name 
het gevolg van lagere onderhoudskosten. 
 

Daarenboven is destijds een te behoudende begroting opgesteld.  
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2. Verstrekte giften - Algemeen 
 

In 2017 is slechts één verzoek voor het verstekken van een gift ontvangen en gehonoreerd. 
 
3. Buitengewone baten en lasten - Algemeen 

 

In november 2016 heeft de Belastingdienst de Vereniging geïnformeerd, dat de opbrengsten van de 
boekenbeurs, de speelgoedbeurs en de verhuur van het chalet belast zijn voor de omzetbelasting. V.w.b. 
de Boekenbeurs en de Speelgoedbeurs is het bestuur van de Vereniging het niet eens met deze beslissing 
en heeft bezwaar aangetekend. Deze procedure is nog steeds lopend. 
 

Over de periode 1 juli 2012 - 31 december 2016 is een naheffingsaanslag van € 1.091 opgelegd. Deze is 
betaald.  
 

De bezwaarprocedure is nog steeds lopend. Voorzichtigheidshalve is een voorziening voor deze 
contingentie (€ 5.000) gevormd.  

 
4. Giften ontvangen van personen, instellingen e.d. - Activiteiten/Fondsen  
 

Analyse: 
 2017 2016 begroting 2017 

Hulpverlening  
Kerstproeverij 
Dak- en thuislozen 
Diversen 

€ 12.000 
€ 50.000 

€ 5.000 
€ 2.000 

€ 10.000 
€ 45.000 

 
€ 2.000 

€ 13.000 
€ 40.000 

 
€ 1.000 

 € 69.000 € 57.000 € 54.000 
 

5. Verstrekte giften  
 

Daling van giften doet zich met name voor bij Hulpverlening. Het aantal verzoeken voor hulp zijn 
gedaald (van 500 in 2016 naar 400 in 2017). Opgemerkt dient te worden, dat vrijwel alle verzoeken zijn 
ingewilligd.  
 

Analyse: 
 2017 2016 begroting 2017 

Hulpverlening  
Kerstproeverij 
Boekenbeurs / Speelgoedbeurs 
Diversen 

€ 47.000 
€ 27.000 
€ 46.000 

€ 5.000 

€ 58.000 
€ 25.000 
€ 46.000 

€ 2.000 

€ 57.000 
€ 27.000 
€ 45.000 

 
 € 125.000 € 131.000 € 129.000 

 
6. Verkopen boeken en speelgoed  

 

Destijds is een te behoudende begroting opgesteld.  
 

7. Operationele kosten  
 

Analyse: 
 2017 2016 begroting 2017 

Kerstproeverij  
Boekenbeurs / Speelgoedbeurs 
Diversen 

€ 25.000 
€ 21.000 

€ 9.000 

€ 23.000 
€ 25.000 

€ 8.000 

€ 22.000 
€ 19.000 

€ 7.000 
 € 55.000 € 56.000 € 48.000 
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3 Begroting 2018 (in samenvattende vorm) 
 

 
Resultatenrekening  over  2018  (bedragen  x  € 1.000): 

 

Baten  
Verkopen boeken en speelgoed 70 
  Verhuur chalet 2 
  Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten 76 
  Giften en subsidies ontvangen van personen, instellingen e.d. 53 
    Totaal 201 
  
Lasten  
Verenigingskosten -7 
  Algemene kosten - 14 
  Operationele kosten - 53 
  Verstrekte giften -135 
    Totaal -209 
  
Resultaat  uit  gewone  bedrijfsuitoefening -8 
  
Buitengewone baten en  lasten -4 
  
Netto  Resultaat -12 

 

Resultaatbestemming  2018  (bedragen  x  € 1.000): 
  

Netto  Resultaat  -12 
  
Van bestemmingsreserve Kerstproeverij 2 
  Van bestemmingsreserve Club van 100 / Vervanging chalet 2 
  Van bestemmingsfonds Maria Dekkers 5 
  
Toevoeging / Onttrekking  (-)  aan  Algemene  Reserve -3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen Bestuur van de Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch 
 
's-Hertogenbosch, februari 2018 
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Financieel  jaarverslag  2017 
 
 
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  2017 
 
 

  Ref. 31-12-2017 31-12-2016 

Activa      
Vaste activa   32.397  35.097 
 Materiële vaste activa 1 32.397  35.097  
     Langlopende vorderingen   35.000  41.000 
 Leningen verstrekt aan verbonden Vincentius-entiteiten 2 35.000  41.000  
      Kortlopende vorderingen   6.942  3.952 
 Debiteuren 3 600  500  
 Overige vorderingen en overlopende activa 4 6.342  3.452  
     Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten   -91.288  -43.102 
 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten 5 -91.288  -43.102  
 5.     Liquide middelen   269.475  182.524 

Kasgelden  1.227  867  
Banktegoeden 6 268.248  181.657  

      Totaal   252.526  219.471 

      
Passiva      
Eigen vermogen   217.375  198.872 
 Algemene reserve 7 128.111  110.904  
 Bestemmingsreserves 8 74.532  66.773  
 Bestemmingsfondsen 9 14.732  21.195  
 7.     Voorzieningen   5.284   
 Voorziening voor contingenties 10 5.284    
Kortlopende schulden   29.867  20.599 
 Crediteuren 11 4.572  12.974  
 Overige schulden en overlopende passiva     12 25.295  7.625  
 10.     Totaal   252.526 

.785 
 219.471 

.785  
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Resultatenrekening  over  2017  (1/4) 
 
 

  Ref. 2017 2016 begroting 2017 

Algemeen     
        
Baten        
Giften en subsidies 1  77.080  83.470  74.500 

Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten 72.000  78.000  72.500  
Giften ontv. van personen, instellingen e.d. 5.080  5.470  2.000  

Overige baten   166  382  500 
 Bankrente   166  382  500  
Totaal baten   77.246  83.852  75.000 

  
Lasten        
Verenigingskosten   -5.197  -6.243  -6.500 
 Kosten van ALV  -2.197  -2.033  -3.000  
 Contributie aan Vincentiusvereniging N’land  -3.000  -4.210 - -3.500  
Algemene kosten   -11.375  -8.546  -10.900 
 Personeelskosten  -36.699  -34.269  -34.000  

 Ontvangen bijdragen in personeelkosten 34.954  32.148  34.000  
 Opleidingskosten    -120  -500  
 Kosten adviseurs  -1.562  -1.223  -4.200  
 Representatiekosten  -326  -70  -500  
 Kosten verzekeringen  -1.279  -1.273  -1.300  
 Kantoorkosten  -603  -447  -400  

 Automatiseringskosten (incl. webbeheer) -1.337  -660  -500  
 Promotiekosten  -588    -1.000  
 Klein inventaris  -625      
 Zakelijke lasten  -1.738  -1.544  -1.500  
 Bankkosten  -1.105  -1.003  -700  
 Overige kosten  -467  -85  -300  
Giften 2  -1.000  -6.704  -5.500 

 Verstrekte giften -1.000  -6.704  -5.500  
Overige lasten   -301  262  0 
 Diversen  -301  262    
Totaal lasten   -17.873  -21.231  -22.900 

  
Res.  uit  gewone  bedrijfsuitoefening  59.373  62.621  52.100 

        
Buitengewone baten en  lasten 3  -5.284    -5.000 

Resultaat vorig boekjaar 4  -2.054  351  -1.000 

        
Netto  Resultaat  Algemeen   52.035  62.972  46.100 
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Resultatenrekening  over  2017  (2/4) 
 
 

 
 

Ref. 2017 2016 begroting 2017 

Activiteiten  / Fondsen  ¹  
  Baten        
Verkopen boeken en speelgoed  70.795  71.886  64.900  
Inkopen van boeken en speelgoed  -70.795  -71.886  -64.900  
Marge  0  0  0  
Ontvangen giften via verkoop van boeken/speelg. 70.795  71.886  64.900  
Verhuur chalet  1.733  2.190  1.900  
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten 5.000  7.000  5.000  
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d. 60.003  48.123  44.540  
Subsidie  8.960  8.960  8.960  
Totaal baten   146.491  138.159  125.300 
        
Lasten  
Operationele kosten  -55.222  -55.877  -48.200  
Verstrekte giften -124.801  -130.864  -129.000  
Totaal lasten   -180.023  -186.741  -177.200 
        
Netto  Resultaat  Activiteiten / Fondsen 
Fondsen) 

 -33.532  -48.582  -51.900 

        

Netto  Resultaat  Algemeen   52.035  62.972  46.100 

        

Netto Res. Alg.  en Activiteiten / Fondsen  18.503  14.390  -5.800 

 
¹ Voor details, zie volgende pagina’s.
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Resultatenrekening  over  2017  (3/4) 
 
 

 Ref. 2017 
 

2016 begroting 2017 

 

Details  van  Activiteiten / Fondsen  
        
Hulpverlening 1  -32.617  -44.681  -41.500 
 Opbrengsten        
 Ontvangen giften en subsidies   12.000  10.350  12.500  
 Kosten  -1.560  -874  -1.000  
 Verstrekte giften  -47.022  -58.237  -56.500  
 Diversen  3.965  4.080  3.500  
        Exploitatie Chalet 2  -2.211  -1.406  -100 
 Opbrengsten  1.734  2.190  1.900  
 Ontvangen giften en subsidies  360      
 Kosten  -5.340  -4.516  -3.500  
 Verstrekte giften        
 Diversen  1.035  920  1.500  
        Kerstproeverij (bestemmingsreserve) 3  3.914  4.247  -3.600 
 Opbrengsten        
 Ontvangen giften en subsidies  50.053  45.033  40.000  
 Kosten  -24.609  -23.106  -21.600  
 Verstrekte giften  -27.280  -24.680  -27.000  
 Diversen  5.750  7.000  5.000  
erve)      -20.000  Boekenbeurs (bestemmingsreserve) 4  5.614  -4.797  0 
 Opbrengsten (verkoop van boeken)  59.881  59.474  56.600  
 Inkopen (boeken)  -59.881  -59.474  -56.600  
 Marge  0  0  0  

       Ontvangen giften (via verkoop van boeken) 59.881  59.474  56.600  
 Ontvangen giften en subsidies  100  100    
 Kosten  -18.867  -21.371  -17.400  
 Verstrekte giften  -32.500  -40.000  -36.200  
 Diversen  -3.000  -3.000  -3.000  
      0  Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve) 5  -5.419  3.223  0 
 Opbrengsten (verkoop van speelgoed)  10.913  12.412  8.300  
 Inkopen (speelgoed)  -10.913  -12.412  -8.300  
 Marge  0  0  0  

       Ontvangen giften (via verkoop van speelgoed) 10.913  12.412  8.300  
 Ontvangen giften en subsidies        
 Kosten  -2.082  -3.242  -2.000  
 Verstrekte giften  -13.500  -5.947  -6.300  
 Diversen  -750      
      -3.500  Club van 100  (bestemmingsreserve) 6  50  300  -300 
 Opbrengsten        
 Ontvangen giften en subsidies  1.350  1.400  1.000  
 Kosten  -1.300  -1.100  -1.300  
 Verstrekte giften        
 Diversen        
Verv. Chalet (bestemmingsreserve) 7  -1.400  -1.600  -1.400 
 Opbrengsten        
 Ontvangen giften en subsidies        
 Kosten  -1.400  -1.600  -1.400  
 Verstrekte giften        
 Diversen        
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Resultatenrekening  over  2017  (4/4) 
 
 

 Ref. 2017 
 

2016 begroting 2017 

 

Details  van  Activiteiten / Fondsen  
        
Dak- en thuislozen (bestemmingsfonds) 8  5.000  0  0 
 Opbrengsten        
 Ontvangen giften en subsidies  5.000      
 Kosten        
 Verstrekte giften        
 Diversen        
Fonds Liet Aussems (bestemmingsfonds) 9  -1.463  1.132  0 
 Opbrengsten        
 Ontvangen giften en subsidies  100  200    
 Kosten  -63  -68    
 Verstrekte giften  -4.500  -2.000  -3.000  
 Diversen  3.000  3.000  3.000  
Fonds Maria Dekkers (bestemmingsfonds)   -5.000  -5.000  -5.000 
 Opbrengsten        
 Ontvangen giften en subsidies        
 Kosten        
 Verstrekte giften        
 Diversen  -5.000  -5.000  -5.000  
        
Totaal  Activiteiten / Fondsen   -33.532  -48.582  -51.900 
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Resultaatbestemming  2017 
 
 

 Ref. 2017 2016 begroting 2017 

        
Netto  resultaat  
(Algemeen  en  Activiteiten / Fondsen)  

 18.503  14.390  -5.800 

        Toevoeging (-) / onttrekking aan 
bestemmingsreserves 

  -7.759  -1.373  5.100 

 Kerstproeverij 3 -3.914  -4.247  3.500  
 Boekenbeurs 4 - 5.614  4.797    
 Speelgoedbeurs 5 5.419  -3.223    
 Club van 100 6 -50  -300    
 Vervanging chalet 7 1.400  1.600  1.600  
 Dak- en thuislozen 8 -5.000      
    4.908    Toevoeging (-) / onttrekking aan 
bestemmingsfondsen   6.463  3.868  5.000 

 Fonds Liet Aussems 9 1.463  -1.132    
 Fonds Maria Dekkers  5.000  5.000  5.000  

    -69    Toevoeging / Onttrekking (-)  aan  
Algemene  Reserve 

  17.207  16.885  -4.300 
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Toelichting  op  Balans  en  Resultatenrekening 
 
 
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. 

 
In de balans en de resultatenrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de 
toelichting. 

 
 
 
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. 

 
Uitsluitend aankopen van materiële vaste activa boven € 1.000 worden geactiveerd.  

 
 
 
1.3   Lang- en kortlopende vorderingen  
 

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 Goederen Magazijn (exploitatie van kringloopwinkel); 
- Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch (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.  
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1.7  Voorzieningen 
 

Voorzieningen worden opgenomen voor verplichtingen van een onzekere omvang of met een onzeker 
tijdstip als gevolg van gebeurtenissen in het verleden. De omvang van de voorziening wordt bepaald door 
de beste schatting per balansdatum van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen af te wikkelen. 

 
 
1.8   Kortlopende schulden  

 

Schulden 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 per 31 december 2017 
 

3.1 Vaste activa 
 

Analyse van vaste activa: 
 

 
Gebouwen Totaal Gebouwen Inventaris 

Boekwaarde 1 januari 2017 35.097 35.095 2 

Investeringen    
Afschrijving 2.700 2.700  
Boekwaarde 31 december 2017 32.397 32.395 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 de Stichting Vincentius van Paulo ’s-Hertogenbosch 
 

In 2015 is het Vincentiushuis gerenoveerd. De Vereniging heeft destijds een renteloze lening van  
€ 46.000 verstrekt aan de Stichting Vincentius van Paulo ’s-Hertogenbosch (eigenaresse van het pand).  
 
Mutatieoverzicht voor deze lening gedurende 2017: 

 

  Saldo 
1-1-17 

Verstrekking Aflossing 
Saldo 

31-12-17 
      Totaal 41.000  -6.000 35.000 

 
 
3.3 Debiteuren 
 

Vorderingen voor een bedrag van € 600 staan open. Deze omvatten een gift verstrekt voor de in 
december 2017 georganiseerde Kerstproeverij en een declaratie van door de Vereniging gemaakte 
kosten.  
 
 

3.4 Overige vorderingen en overlopende activa 
 

Analyse van overige vorderingen en overlopende activa: 
 

   
Saldo 

31-12-17 
    Nog te ontvangen giften  Algemeen 3.000 
Nog te ontvangen giften   Hulpverlening 2.500 
Nog te verrekenen voorschotten Kerstproeverij 240 
Nog te verrekenen pensioenpremies               Algemeen 45 
Nog te ontvangen rente   Algemeen 166 
Nog te restitueren belastingen (BTW) Algemeen 241 
Verstrekte waarborg Algemeen 150 
   Totaal 6.342 
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3.5 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten 
 

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

    
Saldo 

31-12-17 
     Stg Goederen Magazijn Algemeen overtollige liquide middelen -85.500 
Stg Goederen Magazijn Algemeen nog te verrekenen kosten -493 
Stg Vincentus van Paulo ‘s-Hertogenbosch Algemeen nog te verrekenen kosten -10 
Stg Vincentus van Paulo ‘s-Hertogenbosch Algemeen vooruitbet. donatie (2018) -15.000 
Stg Sociaal Restaurant ‘t Anker Algemeen diversen 9.715 
    Totaal -91.288 

 
 

3.6 Banktegoeden 
 

Analyse van de banktegoeden:  

  
Saldo 

31-12-17 
Saldo 

31-12-16 
    Rabobank Spaarrekening 223.000 145.000 
Rabobank Betaalrekeningen (6) 33.569 33.516 
ING (Fonds Liet Aussems) 1.679 3.141 
Totaal 268.248 181.657 

 
Liquide middelen, die niet voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijk zijn, worden overgemaakt naar een 
rentegevende Rabo-spaarrekening. Het saldo van deze rekening is direct opeisbaar. 

 
 
3.7 Algemene reserve 
 

Mutatieoverzicht van de algemene reserve gedurende 2017: 
 

  Saldo 
1-1-17 

Toevoeging  Onttrekking Saldo 
31-12-17 

     Totaal 110.904 17.207 0 128.111 

 
Voor details wordt verwezen naar pagina 19, “Resultaatbestemming 2017”. 

 

3.8 Bestemmingsreserves 

 

Mutatieoverzicht van de bestemmingsreserves gedurende 2017: 
 

 Saldo 
1-1-17 

Toevoeging  
(op basis van 
het resultaat 
vd  activiteit) 

Onttrekking 
(op basis van 
het resultaat  
vd activiteit) 

Toevoeging / 
Onttrekking 
anderszins  

Saldo 
31-12-17 

       Kerstproeverij 11.901 3.914   15.815 
Boekenbeurs 16.238 5.614   21.852 
Speelgoedbeurs 8.389  -5.419  2.970 
Club van 100 13.700 50   13.750 
Vervanging Chalet 16.545  -1.400  15.145 
Dak- en thuislozen    5.000 5.000 
       Totaal 66.773 9.578 -6.819 5.000 74.532 

 
Voor details m.b.t. de toevoegingen en onttrekkingen wordt verwezen naar pagina’s 17 en 18, 
“Resultatenrekening over 2017 - Details van Activiteiten en Fondsen”. 
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Club van 100 / Vervanging Stacavan 
Mutatieoverzicht van deze bestemmingsreserves gedurende 2017: 

  

  
Saldo 
1-1-17 

Ontvangen 
giften  

Afschrijvings-
kosten 

Saldo 
31-12-17 

      Bestemmingsreserve “Club van 100” 13.700 1.350 -1.300 13.750 
Bestemmingsreserve “Vervanging Chalet” 16.545  -1.400 15.145 
      Totaal 
0 

30.245 1.350 -2.700 28.895 
 

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.  
 

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.  

 
Dak- en thuislozen 
In 2017 heeft de Vereniging een gift van € 5.000 ontvangen. Met de gever is overeengekomen, dat dit 
bedrag besteed zal worden voor hulp aan dak- en thuislozen.    

 
 

3.9 Bestemmingsfondsen 
 

Mutatieoverzicht van de bestemmingsfondsen gedurende 2017: 
 

  Saldo 
1-1-17 

Toevoeging  Onttrekking 
Saldo 

31-12-17 
      Fonds Liet Aussems 3.141  -1.463 1.678 
Fonds Maria Dekkers 18.054  -5.000 13.054 
      Totaal 
0 

21.195  -6.463 14.732 

 
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 
Hulpverlening. 

 
 
3.10 Voorziening voor contingenties 

 

In november 2016 heeft de Belastingdienst de Vereniging geïnformeerd, dat de opbrengsten van de 
boekenbeurs, de speelgoedbeurs en de verhuur van het chalet belast zijn voor de omzetbelasting. V.w.b. 
de Boekenbeurs en de Speelgoedbeurs is het bestuur van de Vereniging het niet eens met deze beslissing 
en heeft bezwaar aangetekend. Deze procedure is nog steeds lopend. 
 
Over de periode 1 juli 2012 - 31 december 2016 is een naheffingsaanslag van € 1.091 opgelegd. Deze is 
betaald.  
 
De bezwaarprocedure is nog steeds lopend. Voorzichtigheidshalve is er een voorziening voor deze 
contingentie (€ 5.284) gevormd.  

 
 
3.11 Crediteuren 
 

De schulden aan handelscrediteuren (€ 4.572) vloeien voort uit facturering van levering van diensten in 
december 2017 en betreffen met name de Kerstproeverij. Alle posities zijn inmiddels afgewikkeld.  
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3.12 Overige schulden en overlopende passiva 
 

Analyse van overige schulden en overlopende passiva: 
 

  
Saldo 

31-12-17 
       Verplichting u.h.v. vakantierechten van werknemer Algemeen 915 
Nog te betalen kosten Algemeen 1.131 
Nog te verstrekken giften Hulpverlening 1.765 
Nog te verstrekken giften  Speelgoedbeurs 12.000 
Nog te betalen kosten Kerstproeverij 7.893 
Nog te betalen kosten Exploitatie chalet 1.591 
    Totaal 25.295 

 
 

3.13 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. 
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4  Toelichting op de posten van de resultatenrekening over 2017 
 

4.1 Algemeen 
 

4.1.1 Ontvangen giften en subsidies 
 

Giften voor een bedrag van € 77.080 werden ontvangen van de Stichting Goederen Magazijn (€ 47.000) 
en de Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch (€ 25.000), alsmede van diverse organisaties en 
personen (€ 5.080).  

 
 
4.1.2 Verstrekte giften 
  

De navolgende gift is verstrekt: 
 

   Voedseltuin Villanueva 1.000 
Totaal 1.000 

 
 
4.1.3 Buitengewone baten en lasten 
 

Buitengewone baten en lasten bedroegen € 5.284. Het betreft hier de dotatie aan de voorziening voor 
contingenties. Zie sectie 3.10.   

 
 
4.1.4 Resultaat vorig boekjaar 
 

Resultaat vorig boekjaar bedroeg € 2.054. Belangrijke posten zijn: 
 

Naheffingsaanslag omzetbelasting  -  € 1.091 
Zie sectie 3.10.  
 

Jaarafrekening PFZW  -  € 595 
De afrekening van pensioenpremies over 2016 resulteerde in een nabetaling. 
 

 
4.2 Activiteiten en fondsen 
 

4.2.1 Hulpverlening (inclusief Steunpunt Sociale Uitkeringen)       
 

Giften voor een bedrag van € 48.057 (incl. “Diversen”) werden verstrekt. Analyse:  
 

   Leefgeld 9.905 
Witgoed 7.828 
Inrichtingskosten 7.796 
Medische kosten 6.426 
Fietsen 5.140 
Schuldsanering 4.430 
Vakantie 1.425 
Reiskosten 1.316 
Identiteitspapieren 1.273 
Reiskosten 700 
Diversen 1.818 
Totaal 48.057 

 
Hulpverlening werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van € 12.000 van diverse 
fondsen.  
 
Naast financiële hulpverlening vindt ook materiële hulpverlening plaats. Op verzoek van sociaal-
maatschappelijke organisaties worden door de Stichting Goederen Magazijn goederen en kleding 
verstrekt (de zogeheten noodhulp). De waarde hiervan (gebaseerd op verkoopprijs ex kringloopwinkel) 
was in 2017 € 20.807.  
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Een bedrag van € 1.035 is 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”. 
 
 

4.2.2 Exploitatie Chalet 
 

De opbrengsten van verhuur van het chalet waren  € 2.769: 
 

- € 1.734, via zusterorganisaties en derden 
- € 1.035, via de werkgroep Hulpverlening (verantwoord onder “Diversen”) 

 
Het chalet werd 23 weken verhuurd.  

 
De kosten van deze activiteit bedroegen € 5.340, ondermeer voor de huur van de jaarplaats, 
verzekering, energie en internet. De afschrijvingskosten zijn onttrokken aan de bestemmingsreserves 
“Club van 100” en “Vervanging Chalet”. Zie secties 4.2.6 en 4.2.7.  

 
 

4.2.3 Kerstproeverij (bestemmingsreserve)         

 

Ruim 850 mensen waren te gast bij de Kerstproeverij in december 2017 (inmiddels de 17de ). Er waren 
diverse optredens. Daarna konden zij aanschuiven voor een maaltijd. Na afloop lag er ook nog een 
kerstpakket klaar, alsmede een envelopje met een geldbedrag. De kosten van deze activiteit bedroegen 
€ 51.889 (operationele kosten € 24.609 en giften € 27.280). 
 
Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van € 41.884 van diverse 
organisaties, bedrijven en personen, alsmede door een subsidie van € 8.960 van de gemeente  
's-Hertogenbosch. Voorts door een bijdrage van € 5.000 van de Stichting Goederen Magazijn (de 
opbrengst van de jaarlijkse Kerstmarkt) en een bijdrage van € 750 van de Speelgoedbeurs. Deze 
bijdragen zijn verantwoord onder “Diversen”.  
 
Het positieve resultaat van deze activiteit (€ 3.914) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.  
 
 

4.2.4 Boekenbeurs (bestemmingsreserve)        
 

 De Boekenbeurs 2017 (inmiddels de 43ste) en enkele kleinschalige activiteiten brachten € 59.881 op. De 
kosten van deze activiteiten bedroegen € 18.867, ondermeer voor de huur van opslagruimte, de huur 
van de Brabanthallen, en het gebruik van personeel van de Vereniging en de bedrijfswagen van de 
Stichting Goederen Magazijn.  

 
Giften voor een bedrag van € 32.500 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. projecten in 
ontwikkelingslanden. Hoofddoel was een project van de Stichting World Child Care, een bijdrage voor de 
bouw van een woonvoorziening voor wezen. Een gift van € 12.500 werd verstrekt.  
 
Een bijdrage van € 3.000 werd verstrekt aan het Fonds Liet Aussems. Deze bijdrage is verantwoord 
onder “Diversen”.  
 
Voor details over verstrekte giften wordt verwezen naar de website van de Vereniging. 
 
Het positieve resultaat van deze activiteit (€ 5.614) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.  
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4.2.5 Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve)  
 

De Speelgoedbeurs 2017 bracht € 10.913 op. De kosten van deze activiteit bedroegen € 2.082.  
 
Giften voor een bedrag van € 13.500 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. goede doelen voor 
kinderen in 's-Hertogenbosch. Hoofddoel was een project van speeltuin ’t Kwekkeltje in Rosmalen, een 
bijdrage voor de bouw van een piratenschip, waarin geklimd en geklauterd kan worden. Een gift van  
€ 10.000 werd verstrekt.  
 
Een bijdrage van € 750 werd verstrekt voor de Kerstproeverij. Deze bijdrage is verantwoord onder 
“Diversen”.  
 
Voor details over verstrekte giften wordt verwezen naar de website van de Vereniging. 
 
Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 5.419) is t.l.v. de bestemmingsreserve gebracht.   

 
 

4.2.6 Club van 100  (bestemmingsreserve) 
 

Ontvangen gelden worden geoormerkt voor de vervanging van het chalet. Giften voor een bedrag van 
€ 1.350 werden ontvangen van de contribuanten van de Club van 100.  
 
In 2015 is het chalet vervangen. De hiermee samenhangende afschrijvingskosten (€ 2.700) zijn 
proportioneel onttrokken aan de bestemmingsreserves “Club van 100” en “Vervanging Chalet”, 
respectievelijk € 1.300 en € 1.400.  

 
Het positieve resultaat van deze activiteit (€ 50) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.   

 
 
4.2.7  Vervanging Chalet (bestemmingsreserve) 

 

Om de vervanging van het chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel mogelijk te maken is in de 
afgelopen jaren een bestemmingsreserve opgebouwd.  
 
Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 1.400) is t.l.v. de bestemmingsreserve gebracht. Zie sectie 
4.2.6.  
 
 

4.2.8  Dak- en thuislozen (bestemmingsreserve) 
 

In 2017 heeft de Vereniging een gift van € 5.000 ontvangen. Met de gever is overeengekomen, dat dit 
bedrag besteed zal worden voor hulp aan dak- en thuislozen.    

 
 
4.2.9 Fonds Liet Aussems (bestemmingsfonds) 
 

Een gift van € 3.000 werd ontvangen van de Boekenbeurs (verantwoord onder “Diversen”). De kosten 
van deze activiteit bedroegen € 63. 
 
Een gift van € 4.500 werd verstrekt aan zuster Toke Meijers, die werkzaam is in Brazilië.  
 
Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 1.463) is t.l.v. het bestemmingsfonds gebracht.   
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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 Goederen Magazijn, '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 2017) 
 

Stichting Goederen Magazijn 
Dhr Smelt  voorzitter 
Mw Boudewijn  secretaris 
Dhr Braat  penningmeester 
Mw Fabels  lid 
Dhr Jansen  lid    
 
Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch 
Dhr van den Bersselaar voorzitter 
Dhr van Elten  secretaris 
Dhr Braat  penningmeester 
Dhr Goossens  lid 
Dhr Smelt  lid 
 
Stichting Sociaal Restaurant  't Anker 
Dhr Goossens  voorzitter 
Mw Boileau  secretaris 
Dhr Bokslag  penningmeester 

 
 
 
4 Transacties tussen verbonden Vincentius-entiteiten 

 

Meest relevante transacties (op permanente basis) zijn: 
 

Contract tussen Transactie 
  Vincentiusvereniging  

's-Hertogenbosch Stichting Goederen 
Magazijn Uitleen van personeel 

Stichting Vincentius van 
Paulo 's-Hertogenbosch Stichting Goederen 

Magazijn 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 
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5 Financiële data 2017 (per entiteit en geconsolideerd) 
 

5.1 Balans per 31 december 2017 
 

(bedragen  x  € 1.000): 
 

 
Stichting 

Goederen 
Magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest. 
't Anker 

Vereniging eliminatie 
gecon-

solideerd 
2017 

gecon-
solideerd 

2016 

Activa        
Vaste activa 41 752  32  825 869 

        Voorraden   1   1 1 

        Leningen verstrekt aan 
Vincentius-entiteiten 

 48  35 -83 0 0 

        Vorderingen  
 

9 3 1 7  16 9 

        Rekening-courant met 
 Vincentius-entiteiten 

86 15 -10 -91  0 0 

        Liquide middelen 5 34 21 270  330 224 

                Totaal 141 852 13 253 -83 1.176 1.103 

        
Passiva        
Eigen vermogen 5 506 9 128  648 625 

        Bestemmingsreserves 
 

21  2 75  98 77 

        Bestemmingsfondsen    15  15 21 

        Voorziening voor groot 
onderhoud 

 194    194 199 

        Voorziening voor 
contingenties 

66   5  67 0 

        Langlopende schulden  112    112 129 

        Leningen ontvangen van 
Vincentius-entiteiten 

48 35   -83 0 0 

        Kortlopende schulden 1 5 2 30  38 52 

                Totaal 141 852 13 253 -83 1.176 1.103 
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5.2  Resultatenrekening over 2017 
 

(bedragen  x  € 1.000):  
 

 
Stichting 

Goederen 
Magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest. 
't Anker 

Vereniging eliminatie 
gecon-

solideerd 
2017 

gecon-
solideerd 

2016 

Baten        
Verkopen boeken en 

speelgoed 
256   71  327 298 

        Inkopen boeken en 
speelgoed 

-256   -71  -327 -298 

        Marge 0   0  0 0 

        Ontvangen giften via verk.  
van boeken en speelgoed 

256   71  327 298 

        Verkopen sociaal restaurant   18   18 18 

        Verhuur onroerend goed  
 en chalet 

 103  2 -36 69 67 

        Giften ontvangen van 
Vincentius-entiteiten 

   77 -77 0 0 

        Giften en subsidies ontv. van  
personen, instellingen e.d. 

  11 75  86 75 

        Financieel resultaat -3 -5  -1  -9 -7 

                Totaal 253 98 29 224 -113 491 451 

        
Lasten        
Verenigingskosten -7  -2 -5  -14 -12 

        Algemene kosten -5 -1 -1 -11  -18 -16 

-15        Operationele kosten -130 -65 -27 -56 36 -242 -240 

        Giften verstrekt aan  
 Vincentius-entiteiten 

-52 -25   77 0 0 

        Giften verstrekt aan 
personen, instellingen e.d. 

   -126  -126 -139 

        
Totaal -194 -91 -30 -198 113 -400 -407 

        
Totaal baten / lasten 59 7 -1 26 0 91 44 

        

Overige lasten / baten -45 -3  -5  -53 -22 

        
Resultaat vorig boekjaar -1   -2   -3 0 

        

Netto  Resultaat 13 4 -1 19 0 35 22 
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5.3  Resultaatbestemming 2017 
 
(bedragen  x  € 1.000): 
 

 
Stichting 

Goederen 
Magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest. 
't Anker 

Vereniging eliminatie 
gecon-

solideerd 
2017 

gecon-
solideerd 

2016 
        
Netto  Resultaat  

 

13 4 -1 19 0 
 

35 22 

        Toevoeging (-) / onttrekking 
 aan bestemmingsreserves 

-12   -8  -20 -9 

        Toevoeging (-) / onttrekking 
 aan bestemmingsfondsen 

 
 

 6  6 3 

                Toevoeging / 
Onttrekking 
 (-)  aan  Alg. Reserve 

1 4 -1 17 0 21 16 

 


