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ANBI Verantwoording - 2018  
 

 
1 Algemeen 
 

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

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

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

 
 
Genoemde Vincentius-entiteiten zijn aangewezen als ANBI.  
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2 Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch (de Vereniging) 
 

2.1 Fiscaal nummer 
 

008208062 
 
 

2.2 Post- en bezoekadres 
 

Havenstraat 11A 
5211 WC  's-Hertogenbosch 
 

telefoon:    073-6133261 
webadres:   www.vincentiusdenbosch.nl 
e-mail:   secretariaat@vincentiusdenbosch.nl 

 
 

2.3 Doelstelling 
 

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

 
2.4  Hoofdlijnen van het beleidsplan  

 

2.4.1  Activiteiten van de Vereniging 
 

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

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

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

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

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

Boekenbeurs Boeken worden ingezameld om deze op een jaarlijks te organiseren beurs en in de 
kringloopwinkel (Stg Goederen Magazijn) te verkopen. De nettowinst van deze activiteit 
wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
 

Speelgoedbeurs   Speelgoed wordt ingezameld om dit op een jaarlijks te organiseren beurs en in de 
kringloopwinkel (Stg Goederen Magazijn) te verkopen. De nettowinst van deze activiteit 
wordt aangewend voor giften aan goede doelen projecten voor kinderen in ’s-
Hertogenbosch. 
 

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

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

2.4.2  Het werven van middelen 
 

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

Van belang is het navolgende onderscheid te maken: 
 

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

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

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

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

2.5 Namen en functies van de bestuurders 
 

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:  
 

- Dhr van den Bersselaar voorzitter    
- Dhr van Elten   secretaris    
- Dhr Braat   penningmeester    
- Mw Verburg   lid 
- Vacature  1   lid  

 
 
2.6 Beloningsbeleid 

 

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

Dienstverlening is van toepassing. 
 

2.7 Activiteitenverslag 
 

Zie bijlage (a). 
 
 
2.8 Financiële verantwoording 
 

Zie bijlage (b). 

                                                           
1  Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2019 is Mw. van Erven benoemd tot lid van het bestuur van de 

Vereniging. 
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3 Stichting Goederenmagazijn (de Stichting) 
 

3.1 Fiscaal nummer 
 

811945972 
 
 

3.2 Post- en bezoekadres 
 

Havenstraat 11A 
5211 WC  's-Hertogenbosch 
 

telefoon:    073-6133261 
webadres:   www.vincentiusdenbosch.nl 
e-mail:   secretariaat@vincentiusdenbosch.nl 
 

 
3.3 Doelstelling 

 

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

 
3.4  Hoofdlijnen van het beleidsplan  

 

3.4.1  Activiteiten van de Stichting 
 

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

 

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

  Kringloopwinkel Kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. worden ingezameld om deze te 
verkopen. De nettowinst van deze activiteit wordt nagenoeg geheel 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. 
 

 
 

3.4.2  Het werven van middelen 
 

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

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

Het bestuur van de Stichting beheert de algemene middelen en bepaalt de besteding ervan binnen de 
kaders die de statuten aangeven.  
 
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld en is voorwerp van onderzoek door de kascommissie. 
  
Het bestuur van de Stichting rapporteert over de uitvoering van de activiteiten, periodiek tijdens de 
bestuursvergaderingen van de Vereniging en jaarlijks middels een activiteitenverslag. 
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3.5 Namen en functies van de bestuurders 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:  
-  

- Dhr Smelt  2   voorzitter 
- Mw Boudewijn  secretaris 
- Dhr de Ruijter  penningmeester 
- Mw Fabels   lid 
- Dhr Jansen   lid 
 
 

3.6 Beloningsbeleid 
 

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

 

Zie bijlage (a). 
 
 

3.8 Financiële verantwoording 
 

Zie bijlage (b). 
 
 
  

                                                           
2  Per 1 januari 2019 heeft Dhr Smelt zijn functie als voorzitter van het bestuur neergelegd.  
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4 Stichting Sociaal Restaurant (de Stichting) 
 

4.1 Fiscaal nummer 
 

805064965 
 
 

4.2 Post- en bezoekadres 
 

Havenstraat 11A 
5211 WC  's-Hertogenbosch 
 

telefoon:    073-6133261 
webadres:   www.vincentiusdenbosch.nl 
e-mail:   secretariaat@vincentiusdenbosch.nl 
 

 
4.3 Doelstelling 

 

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

 
4.4  Hoofdlijnen van het beleidsplan  

 

4.4.1  Activiteiten van de Stichting 
 

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

 

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

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

 
 

4.4.2  Het werven van middelen 
 

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

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

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

 
4.5 Namen en functies van de bestuurders 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
  

- Dhr Goossens  voorzitter 
- Mw Boileau  3  secretaris 
- Dhr Bokslag  penningmeester 

 

                                                           
3 Per 1 januari 2019 heeft Mw. Boileau haar functie als secretaris van het bestuur neergelegd.  
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4.6 Beloningsbeleid 
 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een kostenvergoeding. 
 
 
4.7 Activiteitenverslag 
 

Zie bijlage (a). 
 
 

4.8 Financiële verantwoording 
 

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

5.1 Fiscaal nummer 
 

818694725 
 
 

5.2 Post- en bezoekadres 
 

Havenstraat 11A 
5211 WC  's-Hertogenbosch 
 

telefoon:    073-6133261 
webadres:   www.vincentiusdenbosch.nl 
e-mail:   secretariaat@vincentiusdenbosch.nl 
 

 
5.3 Doelstelling 

 

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

 
5.4  Hoofdlijnen van het beleidsplan  

 

5.4.1  Activiteiten van de Stichting 
 

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

 

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

  Verhuur van onroerend 
goed 

Een drietal panden worden verhuurd. Een substantieel gedeelte (ca. 80%) van de 
huurpenningen komt voort uit de verhuur van ruimte aan organisaties die een sociaal 
belang nastreven, waaronder Vincentius-entiteiten. De nettowinst van deze activiteit 
wordt nagenoeg geheel aangewend als een gift voor de Vereniging. 
 

 
 

5.4.2  Het werven van middelen 
 

Middelen worden uitsluitend verkregen door de verhuur van onroerend goed. 
  
 

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

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

 
 
5.5 Namen en functies van de bestuurders 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
  

- Dhr van den Bersselaar voorzitter 
- Dhr van Elten  secretaris 
- Dhr Braat   penningmeester 
- Dhr Goossens  lid 
- Dhr Smelt  4   lid 

                                                           
4  Per 1 januari 2019 heeft Dhr Smelt zijn functie als voorzitter van het bestuur neergelegd. 
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5.6 Beloningsbeleid 
 

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

 

N.v.t. 
 
 

5.8 Financiële verantwoording 
 

Zie bijlage (b). 
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bijlage (a) 
 

Activiteitenverslag 2018 
 

In Nederland en dus ook in 's-Hertogenbosch gaat het op economisch en sociaal-maatschappelijk 
gebied beter. Helaas komen burgers nog steeds in problemen en moeten noodgedwongen aanspraak 
maken op hulpverlening, die niet altijd door de overheid gegeven wordt of kan worden. 
 
De Vereniging vervult een onmiskenbaar belangrijke rol juist op dát gebied: het grijze gebied waar 
support door de overheid eindigt en waar armoede begint. Met name dáár, op dat terrein, ligt de 
kracht van onze Vereniging. Onze Vereniging is al ruim 170 jaar aanwezig in onze lokale samenleving. 
Zij telt ca. 220 vrijwilligers, genereert jaarlijks een aanzienlijke inkomstenstroom en heeft in het 
afgelopen jaar vele mensen kunnen helpen. 

 
Onze activiteiten betreffen hulpverlening, verhuur van het chalet, kerstproeverij, boeken- en 
speelgoedbeurs, sociaal restaurant, kringloopwinkel en verhuur van onroerend goed. Deze activiteiten 
zijn zowel gericht op het verstrekken van directe hulp aan diegenen die dit zoeken, als op het 
genereren van middelen om die hulp mogelijk te maken. Deze middelen worden lokaal ingezet, met 
uitzondering van de opbrengsten van de boekenbeurs. Deze komen ten goede aan projecten in de 
derde wereld. Onderstaand een overzicht van onze activiteiten gedurende 2018:   

 
 
 

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch (de Vereniging) 
 

Hulpverlening 
 

Hulpverlening biedt financiële hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin 
dreigen terecht te komen. In 2018 was met deze hulp een bedrag van € 48.000 gemoeid. Ruim 400 
aanvragen werden behandeld. Het merendeel hiervan had betrekking op de categorieën leefgeld, 
medische kosten, witgoed, inrichtingskosten en fietsen. Vrijwel alle aanvragen kwamen binnen via 
maatschappelijke instanties.  
 
Naast financiële hulp wordt ook materiële hulp geboden. De kringloopwinkel verstrekt daartoe 
meubels, huishoudelijke artikelen en kleding. In 2018 werden goederen met een verkoopwaarde van € 
19.000 verstrekt. 
 
Bij het Steunpunt Sociale Uitkeringen kan men terecht met vragen over sociale verzekeringen. Ook 
wordt ondersteuning gegeven bij bezwaarprocedures. Gedurende 2018 werd het wekelijkse 
inloopspreekuur (op dinsdag) goed bezocht. 
 
Kengetallen: 
 

    Ontvangen giften 10.000 Vrijwilligers 10 
Kosten -1.000   
Giften verstrekt aan personen -48.000   

      
 
Verhuur chalet 
 

Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van ons chalet in het 
vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Een geringe vergoeding wordt gevraagd. Dit chalet is geschikt voor 6 
personen en is gelegen in een rustig gedeelte van het park. Gasten ontvangen van het vakantiepark 
een pas voor een gratis bezoek aan enkele attracties in de omgeving (w.o. Safaripark Beekse Bergen).  
 
Het seizoen loopt van mei tot en met oktober. Gedurende 2018 is het chalet 22 weken verhuurd 
geweest. 
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Kengetallen: 
 

      Opbrengsten verhuur 3.000  Vrijwilligers 5 
Ontvangen giften 1.000    
Kosten -9.000    

        
 

Kerstproeverij  
 

Jaarlijks wordt in het Theater aan de Parade een kerstfeest voor mensen uit onze doelgroep 
georganiseerd. In december 2018 vond de 18de editie plaats. Ruim 30 vrijwilligers en zo’n 80 
leerlingen van het Koning Willem I College zorgden ervoor dat ruim 750 mensen een fijne dag 
beleefden, met show, buffet, kerstpakket en envelopje met inhoud. De kosten bedroegen € 57.000, 
waarvan € 35.000 voor kerstpakketten en kerstgaven. 
 
Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften (in geld en natura), alsmede door een 
subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 
Kengetallen: 
 

      Ontvangen giften en subsidies 54.000  Vrijwilligers 30 
Kosten -57.000    

        
 

Boekenbeurs 
 

Boeken worden ingezameld. Jaarlijks wordt in de Brabanthallen een boekenbeurs georganiseerd. In 
januari 2018 vond de 44ste editie plaats. Ruim 140 vrijwilligers zorgden ervoor dat deze beurs een 
succes werd. 
 
De beurs en enkele kleinschalige activiteiten brachten € 60.000 op. Giften voor een bedrag van 
€ 38.000 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. projecten in ontwikkelingslanden. Hoofddoel 
was een project van de Stichting Flor Ayuda. Deze stichting is actief op het gebied van onderwijs en 
gezondheidszorg in de sloppenwijken van Sacoj en Mixco in Guatemala-Stad. Voor de uitbreiding van 
de technische school in Sacoj werd een gift van € 13.000 verstrekt.  
 
Na afloop van de beurs werden de overgebleven boeken ter beschikking gesteld aan enkele 
kleinschalige goede doelen. 
 
Kengetallen: 

 

      Giften ontv. via verkopen boeken 60.000  Vrijwilligers 140 
Kosten -18.000    
Giften verstrekt aan instellingen -41.000    

        
 

Speelgoedbeurs 
 

Speelgoed wordt ingezameld. Jaarlijks wordt in het Sint Janslyceum een speelgoedbeurs 
georganiseerd. In oktober 2018 vond de 24ste editie plaats. Ruim 100 vrijwilligers zorgden ervoor dat 
deze beurs een succes werd. 
 
De beurs bracht € 12.000 op. Giften voor een bedrag van € 7.000 werden verstrekt aan diverse 
organisaties t.b.v. goede doelen voor kinderen in 's-Hertogenbosch.  
 
Na afloop van de beurs werd het overgebleven speelgoed ter beschikking gesteld aan enkele 
kleinschalige goede doelen. 
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Kengetallen: 
 

      Giften ontv. via verkopen 12.000  Vrijwilligers 100 
Kosten -2.000    
Giften verstrekt aan instellingen -7.000    

        
 
Diversen 
 

Gedurende 2018 is financiële ondersteuning gegeven aan de Stichting Voedselbank Den Bosch e.o.  
(€ 5.000) en de Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, afdeling ’s-Hertogenbosch (€ 3.000).  
 
 
 
Stichting Sociaal Restaurant ’t Anker 
 

Het restaurant is vijf dagen per week geopend. ’s Avonds wordt hier een goede en gezonde maaltijd 
geserveerd voor dak- en thuislozen en andere mensen die in armoede leven. In 2018 werden ruim 
6.800 maaltijden bereid en geserveerd. 
 
Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften (in geld en natura), alsmede door een 
subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De financiële ondersteuning door de “Vrienden van ’t 
Anker” was in 2018 wederom succesvol. Ultimo december 2018 had het restaurant 156 vrienden.  
 
Kengetallen: 

 

      Opbrengst maaltijden 14.000  Vrijwilligers 70 
Ontvangen giften en subsidies 13.000    
Kosten -29.000    

        
 
 

Stichting Goederen Magazijn  
 

De Stichting zamelt kleding, meubels en huishoudelijke artikelen e.d. in. Deze worden verkocht in 
haar kringloopwinkel. De hiermee behaalde nettowinst komt nagenoeg geheel ten goede aan de 
Vereniging. In 2018 heeft de Stichting de Vereniging financieel ondersteund voor een bedrag van  
€ 60.000.  
 
Kengetallen: 
 

      Verkopen goederen 215.000  Vrijwilligers 70 
Kosten -147.000    
Giften verstrekt aan instellingen -1.000    
Giften verstrekt aan de Vereniging -60.000    

        
 
 

Stichting Vincentius van Paulo ‘s-Hertogenbosch 
 

De Stichting beschikt over een drietal panden in ’s-Hertogenbosch. Deze worden verhuurd. De 
hiermee behaalde nettowinst komt nagenoeg geheel ten goede aan de Vereniging. In 2018 heeft de 
Stichting de Vereniging financieel ondersteund voor een bedrag van € 25.000.  
 
Kengetallen: 
 

      Opbrengsten verhuur 100.000  Vrijwilligers geen 
Kosten 72.000    
Giften verstrekt aan de Vereniging  -25.000    
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bijlage (b) 
 

Financiële verantwoording 
 
 

Financiële data 2018 (per entiteit en geconsolideerd) 
 

 
Balans per 31 december 2018  (bedragen  x  € 1.000): 

 
 
 

 Stichting 
Goederen 
Magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest. 
't Anker 

Vereniging eliminatie gecon-
solideerd 

2018 

gecon-
solideerd 

2017 

Activa        
Vaste activa 68 709  30  807 825 

        Voorraden   1   1 1 

        Leningen verstrekt aan 
Vincentius-entiteiten 

 43  29 -72 0 0 

        Vorderingen  
 

8  9 5  22 16 

        Rekening-courant met 
 Vincentius-entiteiten 

109 13  -122  0 0 

        Liquide middelen 6 72 2 353  433 330 

                Totaal 191 837 12 295 -72 1.263 1.176 

        
Passiva        
Eigen vermogen 33 509 7 138  687 648 

        Bestemmingsreserves 
 

  2 118  120 98 

        Bestemmingsfondsen    13  13 15 

        Voorziening voor groot 
onderhoud 

 200    200 194 

        Voorziening voor 
contingenties 

111   11  122 67 

        Langlopende schulden  94    94 112 

        Leningen ontvangen van 
Vincentius-entiteiten 

43 29   -72 0 0 

        Kortlopende schulden 4 5 3 15  27 38 

                Totaal 191 837 12 295 -72 1.263 1.176 
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Resultatenrekening over 2018  (bedragen  x  € 1.000):  
 

 
 

 
Stichting 

Goederen 
Magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest. 
't Anker 

Vereniging eliminatie 
gecon-

solideerd 
2018 

gecon-
solideerd 

2017 

        Baten        Verkopen goederen 260   71  331 327 

        Inkopen goederen -260   -71  -331 -327 

        Marge 0   0  0 0 

        Giften ontvangen via 
verkopen 

260   71  331 327 

        Verkopen sociaal restaurant   14   14 18 

        Verhuur onroerend goed  
 en chalet 

 100  2 -33 69 69 

        Giften ontvangen van 
Vincentius-entiteiten 

   85 -85 0 0 

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

  13 68  81 86 

        Nalatenschappen    35  35  

        Financieel resultaat -2 -4  -1  -7 -9 

                Totaal 258 96 27 260 -118 523 491 

        
Lasten        
Verenigingskosten -9  -1 -6  -16 -14 

        Algemene kosten -6 -2 -1 -13  -22 -18 

-15        Operationele kosten -133 -66 -27 -51 33 -244 -238 

        Giften verstrekt aan  
 Vincentius-entiteiten 

-60 -25   85 0 0 

        Giften verstrekt aan 
personen, instellingen 

-1   -135  -136 -130 

        
Totaal -209 -93 -29 -205 118 -418 -400 

        
Totaal baten / lasten 49 3 -2 55 0 105 91 

        

Overige baten / lasten -42   -5  -47 -53 

        
Resultaat vorig boekjaar    2   2 -4 

        

Nettoresultaat 7 3 -2 52 0 60 35 
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Resultaatbestemming 2018  (bedragen x  € 1.000): 
 
 
 

 
Stichting 

Goederen 
Magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest. 
't Anker 

Vereniging eliminatie 
gecon-

solideerd 
2018 

gecon-
solideerd 

2017 
        
Nettoresultaat  

 

7 3 
 

-2 52 0 
 

60 35 

        Van (+) / naar (-)  
Bestemmingsreserves 

   -44  -44 -20 

        Van (+) / naar (-) 
Bestemmingsfondsen 

 
 

 2  2 6 

        Van (-) / naar (+)  
 Algemene reserve 

7 3 -2 10  18 21 
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Historische gegevens 
 
 

Financiële data periode 2014 - 2018 op geconsolideerde basis  (bedragen  x  € 1.000): 
 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

      Baten 412 400 430 447 443 
      Lasten -227 -221 -266 -270 -282 
       185 179 164 177 161 
      Bijzondere baten en lasten -1 -1  -12 35 
       184 178 164 165 196 
      Giften -158 -147 -142 --130 -136 
      Nettoresultaat 26 31 22 35 60 
      
Van/naar Bestemmingsreserves en -fondsen 1 -4 6 14 42 
      Van/naar Algemene reserve 25 35 16 21 18 

 


