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ANBI Verantwoording - 2020 
 

 
1 Activiteiten 
  

De Vincentiusvereniging richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat 
daarbij centraal. Zij maakt deel uit van de International Society of Saint Vincent de Paul, 800.000 leden in 140 landen. Zij is 
geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. 

 

De Vincentiusvereniging is voornamelijk lokaal georganiseerd, middenin en vanuit de gemeenschap. Zij werkt samen met 
organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. In zo’n 60 Nederlandse gemeenten is er een afdeling.  
 

Zo ook in 's-Hertogenbosch. Vier Vincentius-entiteiten (allen ANBI erkend) maken dit werk mogelijk:  
 

 

Vincentius-enititeiten en haar werkgroepen  
 

       
 

Stg Vincentius van Paulo 
’s-Hertogenbosch 

 

 
 

Stg Goederen Magazijn 
 

 
 

Vincentiusvereniging 
’s-Hertogenbosch 

(Vereniging) 
 

 
 

Stg Sociaal Restaurant 
’t Anker 

 
       

 

beheer en verhuur 
onroerend goed 

 

 
 

kringloopwinkel  
 

hulpverlening 
kerstproeverij 

 sociaal restaurant 

    boekenbeurs 
 

  

    speelgoedbeurs 
 

  

    verhuur chalet   
       

 

vrijwilligers 
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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 steun. Mensen 
kunnen hier ook terecht met al hun vragen over sociale uitkeringen.  
 
 

 

kerstproeverij 
 

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

 

boekenbeurs 
 

Boeken worden ingezameld om deze op een jaarlijks te organiseren beurs 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 te verkopen. De 
nettowinst van deze activiteit wordt aangewend voor giften aan projecten voor kinderen. 
 
 

 

chalet 
 

De Vereniging beheert een chalet in vakantiepark Dierenbos in Vinkel (gemeente ’s-
Hertogenbosch). 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”.  

 
 
 

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) 

 
  

http://www.vincentiusdenbosch.nl/
mailto:secretariaat@vincentiusdenbosch.nl
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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 Algemeen Bestuur van de Vereniging bestaat uit:  
  

− Ton van den Bersselaar   voorzitter   Dagelijks Bestuur 
− Ron van de Water   secretaris tot 1-1-2021  Dagelijks Bestuur 
− Anita den Hoed   secretaris af 1-1-2021  Dagelijks Bestuur 
− Jan Braat    penningmeester tot 1-1-2021 Dagelijks Bestuur 
− Gé Geurts    penningmeester af 1-1-2021  Dagelijks Bestuur 
− Anne Loeke van Erven  lid (Vrijwilligersbeleid)  Dagelijks Bestuur 
− Marjo Verburg   lid (Communicatie)   Dagelijks Bestuur 
− Reini ter Beek   lid (Speelgoedbeurs) 
− Eugène Goossens   lid (Sociaal Restaurant) 
− Herman Olde Hampsink  lid (Kerstproeverij) 
− Erik Pennings   lid (Hulpverlening) 
− Peter van Amelsfoort   lid (Boekenbeurs) 
− Cor van de Wetering   lid (Chalet) 
− Leendert Wiebenga  lid (Kringloopwinkel) 

 
  

 

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). 
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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 
 

Gebruikte kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. worden verkocht. De nettowinst van 
deze activiteit wordt aangewend als een gift voor de Vereniging. Voorts wordt noodhulp in 
natura (kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d.) verstrekt aan mensen in een 
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 periodiek over de uitvoering van de activiteiten tijdens de bestuursvergaderingen van 
de Stichting en de Vereniging, en jaarlijks middels een activiteitenverslag. 
 
 
 

3.5 Namen en functies van de bestuurders 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:  
 

- Leendert Wiebenga  voorzitter 
- Lisette van de Zwaluw  secretaris 
- Hans de Ruijter   penningmeester 
- Elsemarie van Mackelenbergh lid 
- André Jansen   lid 

 
 
 

3.6 Beloningsbeleid 
 

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

3.7 Activiteitenverslag 
 

Zie bijlage (a). 
 
 

http://www.vincentiusdenbosch.nl/
mailto:secretariaat@vincentiusdenbosch.nl
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3.8 Financiële verantwoording 
 

Zie bijlage (b). 
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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  
 

Voor een geringe prijs wordt een goede en gezonde maaltijd 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 maaltijden. Daarnaast wordt een subsidie van de gemeente ’s-
Hertogenbosch ontvangen. Beleid is erop gericht om een maaltijd aan te bieden voor slechts € 3,00. 

 
 
 

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 Stichting en 
de Vereniging, en jaarlijks middels een activiteitenverslag. 

 
 
 

4.5 Namen en functies van de bestuurders 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:  
 

- Eugène Goossens   voorzitter 
- Gerard ter Steege   secretaris 
- René Bokslag   penningmeester 

 
 
 

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). 
 

http://www.vincentiusdenbosch.nl/
mailto:secretariaat@vincentiusdenbosch.nl
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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 

  
 

beheer en verhuur van 
onroerend goed 

 

Een drietal panden worden verhuurd. De nettowinst van deze activiteit wordt 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 periodiek over de exploitatie tijdens de bestuursvergaderingen van de Stichting en 
de Vereniging, en jaarlijks middels een activiteitenverslag. 

 
 
 

5.5 Namen en functies van de bestuurders 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
 

- Ton van den Bersselaar  voorzitter 
- Ron van de Water  tot 1-1 2021 secretaris 
- Anita den Hoed af 1-1-2021  secretaris 
- Jan Braat  tot 1-1-2021  penningmeester 
- Gé Geurts af 1-1-2021  penningmeester 
- Eugène Goossens   lid 
- Leendert Wiebenga  lid 

 
 
 

5.6 Beloningsbeleid 
 

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

5.7 Activiteitenverslag 
 

N.v.t. 
 
 
 

http://www.vincentiusdenbosch.nl/
mailto:secretariaat@vincentiusdenbosch.nl
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5.8 Financiële verantwoording 
 

Zie bijlage (b). 
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bijlage (a) 
 
 
 
 

Activiteitenverslag 2020 
 

Onze activiteiten betreffen hulpverlening, verhuur 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 netto opbrengsten van de boekenbeurs. Deze komen ten goede aan projecten in de derde wereld.  

 

Onze vrijwilligers vormen de kern van onze organisatie. Zonder onze ruim 240 vrijwilligers kunnen we niet bestaan.  
 

Onderstaand een overzicht van onze activiteiten gedurende 2020.   
 
 

 

Vereniging 
 

Hulpverlening 
 

Hulpverlening biedt financiële hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. 
Vrijwilligers zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. 
 

In 2020 was met deze hulp een bedrag van € 53k gemoeid (vergelijkbaar met 2019). Zo’n 350 aanvragen werden behandeld. Het 
merendeel hiervan had betrekking op de categorieën witgoed, leefgeld, fietsen, medische kosten en inrichtingskosten. 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 2019 werden goederen met een verkoopwaarde 
van € 15k verstrekt. 

 

Bij het Steunpunt Sociale Uitkeringen kan men terecht met vragen over sociale verzekeringen. Ook wordt ondersteuning gegeven bij 
bezwaarprocedures. Gedurende 2019 werd het wekelijkse inloopspreekuur (op dinsdag en donderdag) goed bezocht. 

 

Enkele kengetallen: 
 

   ontvangen giften 10 

kosten -2 

verstrekte giften -53 

  aantal vrijwilligers 11 

    
 

Verhuur chalet 
 

Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van ons chalet in vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Slechts een 
geringe vergoeding wordt hiervoor 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 diverse attracties in de omgeving.  
 

Het seizoen loopt van mei tot en met oktober. Gedurende 2020 is het chalet 11 weken verhuurd geweest, dit aantal weken lag fors 
lager als gevolg van Corona 
 

Enkele kengetallen: 
 

   opbrengsten verhuur 1 

kosten -7 

  aantal vrijwilligers 3 

    
 

Kerstproeverij  
 

Jaarlijks organiseren wij in het Theater aan de Parade een kerstfeest voor mensen uit onze doelgroep. In december 2020 vond de 20ste  
editie plaats. Door Corona is het niet de feestlelijke editie geworden die we hadden gehoopt. De Brabanthallen hadden het decor 
moeten worden van deze jubileum proeverij waaraan naast artiesten ook leerlingen van het Koning Willem I College mee zouden 
werken. Helaas moesten we het beperken tot het uitdelen van 375 mooie kerstpakketten en envelopje met inhoud. Voor de kinderen 
van 0 tot 16 jaar zat er een mooi boek bij. De kosten van deze activiteit bedroegen € 38k, waarvan € 37k voor kerstpakketten, 
cadeautjes en kerstgaven. 
 

Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door giften (in geld en natura) van personen, bedrijven en goede doelen fondsen, alsmede door 
een subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 

Enkele kengetallen: 
 

   ontvangen giften en subsidies 48 

kosten -1 

kerstgaven -37 
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  aantal vrijwilligers 8 

    

 

Boekenbeurs 
 

Boeken krijgen bij ons een tweede leven. Wij zamelen het hele jaar door boeken in voor een jaarlijks in de Brabanthallen in ’s-
Hertogenbosch te organiseren boekenbeurs. In januari 2020 vond de 46ste editie plaats. Ruim 140 vrijwilligers zorgden ervoor dat deze 
beurs een succes werd. 
 

De beurs en enkele kleinschalige activiteiten brachten € 75k op. Giften voor een bedrag van € 37k werden verstrekt aan diverse 
organisaties t.b.v. projecten in ontwikkelingslanden. Hoofddoel was ditmaal een project van de Amara Foundation,  
 

Het beursrestant en de aanvoer van boeken gedurende het jaar waren zodanig dat enkele kleinschalige goede doelen konden worden 
voorzien van boeken. 
  
Enkele kengetallen: 
 

   verkopen boeken 75 

kosten -23 

giften verstrekt aan goede doelen -37 

  aantal vrijwilligers ca. 23 

    
 

Speelgoedbeurs 
 

Speelgoed krijgt een mooie nieuwe bestemming Wij zamelen het hele jaar door speelgoed in voor een jaarlijks in het Sint Janslyceum 
in ’s-Hertogenbosch te organiseren speelgoedbeurs. In oktober 2020 had de 26ste editie moeten plaatsvinden. Corona gooide helaas 
roet in het eten. In december is in het sociaal restaurant een winkeltje opgezet, zodat ouders toch nog de mogelijkheid hadden goed 
speelgoed goedkoop te kopen. 
 

Desondanks werd toch nog voor ruim 7 k speelgoed verkocht. In 2020 zijn door het onzekere karakter van wel/geen opbrengsten geen 
giften verstrekt.  
 

Enkele kengetallen: 
 

verkopen speelgoed 7 

kosten -1 

giften verstrekt aan goede doelen - 

  aantal vrijwilligers 7 

    
 

Diversen 
 

Gedurende 2020 hebben wij voor een bedrag van € 10k financiële ondersteuning gegeven aan diverse goede doelen: 
 

Quiet      algemeen   € 2,5k 
Protestantse gem. project vakantietas  algemeen    € 0,5k 
Voedselbank ’s-Hertogenbosch e.o.  via bestemmingsreserve   € 5k 
Voedseltuin Villanueva   via bestemmingsreserve   € 1,5k 
MO ’s-Hertogenbosch    via bestemmingsreserve   € 0,8k 
 

 
 

Stichting Sociaal Restaurant ’t Anker 
 

Ons restaurant - gesitueerd in het Vincentiushuis in de Havenstraat in ‘s-Hertogenbosch - is vijf dagen per week open. Hier wordt ’s 
avonds een goede en gezonde maaltijd geserveerd voor dak- en thuislozen, en andere mensen die in armoede leven. In 2020 
serveerden wij zo’n 1.570 maaltijden tegenover 6.500 in 2019. Door Corona is het restaurant slechts beperkt open geweest en hebben 
we gelukkig onze doelgroep ook nog kunnen helpen met afhaalmaaltijden. Ons beleid is erop gericht om een maaltijd aan te bieden 
voor slechts € 3,00. 
 

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 2020 wederom succesvol.  
 

Enkele kengetallen: 
 

   ontvangen giften en subsidies  12 

opbrengst maaltijden 4 

kosten 15 

  aantal vrijwilligers 83 
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Stichting Goederen Magazijn  
 

In onze kringloopwinkel - eveneens gesitueerd in het Vincentiushuis - kan men terecht voor gebruikte kleding, meubels en 
huishoudelijke artikelen e.d. De winkel is vijf dagen per week open, van dinsdag tot en met zaterdag. Daarmee bevorderen wij het 
hergebruik en ontlasten het milieu. 
 

De hiermee behaalde nettowinst komt nagenoeg geheel ten goede aan de Vereniging. In 2020 heeft de Stichting de Vereniging 
financieel niet kunnen ondersteunen. Door Corona is de winkel beperkt open geweest en dat heeft geleid tot een verleis van 
15k.ondersteund voor een bedrag van € 54k.  
 

Enkele kengetallen: 
1 

   verkopen goederen 157 

netto resultaat -15 

giften verstrekt aan de Vereniging 0 

giften verstrekt aan overige goede doelen 0 

  aantal vrijwilligers 97 

    
 

 

Stichting Vincentius van Paulo ‘s-Hertogenbosch 
 

Wij verhuren een drietal panden in ’s-Hertogenbosch (Havenstraat en Emmaplein). Een substantieel gedeelte (ca. 80%) van de 
huurpenningen komt voort uit de verhuur van ruimte aan organisaties die een sociaal maatschappelijk belang nastreven. 
 

De hiermee behaalde nettowinst komt geheel ten goede aan de Vereniging. In 2020 heeft de Stichting de Vereniging financieel 
ondersteund voor een bedrag van € 23k.  
 

Enkele kengetallen: 
 

   opbrengsten verhuur 104 

netto resultaat 24 

giften verstrekt aan de Vereniging  23 

  aantal vrijwilligers 1 
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bijlage (b) 
 
 
 
 

Financiële data 2020 (per entiteit en geconsolideerd) 
 
 
 

Balans per 31 december 2020 
 
 
 

(bedragen  x  € 1.000) 

 Stichting 

Goederen 

Magazijn 

Stichting 

Vincentius 

van Paulo 

Stichting 

Soc. Rest. 

't Anker 

Vereniging eliminatie 
totaal 

2020 

totaal 

2019 

Activa        

Vaste activa 48 627  24  699 755 

        Voorraden      0 0 

        Kredieten verleend aan 

Vincentius-entiteiten 

 23   -/-23 0 0 

        Vorderingen  

 

9 3 3 4  19 20 

        Rekening-courant met 

 Vincentius-entiteiten 

169 11  -180  0 0 

        Liquide middelen 12 88 11 427  538 546 

                Totaal 238 752 14 275 0 1256 1.321 

        
Passiva        

Eigen vermogen 29 511 8 98  646 702 

      0  Bestemmingsreserves 

 

  2 141  143 131 

        Bestemmingsfondsen      0 3 

        Voorziening voor groot 

onderhoud 

 187    187 206 

        Voorziening voor 

contingenties 

182   25  207 173 

        Langlopende schulden  47    47 77 

        Kredieten verleend door 

Vincentius-entiteiten 

23    -/-23 0 0 

        Kortlopende schulden 4 7 4 11  26 29 

                Totaal 238 752 14 275 0 1256 1.321 
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Resultatenrekening over 2020 
 
 
 

 (bedragen  x  € 1.000)  

 
Stichting 

Goederen 

Magazijn 

Stichting 

Vincentius 

van Paulo 

Stichting 

Soc. Rest. 

't Anker 

Vereniging eliminatie 
totaal 

2020 

totaal 

2019 

        Baten        Verkopen goederen 157   82  239 335 

        Inkopen goederen -/-157   - 82  -/-239 - 335 

        Marge 0   0  0 0 

        Giften ontvangen via 

verkopen 

157   82  239 335 

      4  Verkopen sociaal restaurant   4   4 15 

        Verhuur onroerend goed  

 en chalet 

 104  1 -/-33 72 70 

        Giften ontvangen van 

Vincentius-entiteiten 

  0 22 -/-22 0 0 

        Giften en subsidies ontv. van 

personen, instellingen e.d. 

  13 60  73 94 

        Nalatenschappen      0 2 

        Financieel resultaat -/-2 - 3    -/-5 - 6 

                Totaal 155 101 17 165 -/-55 383 510 

        
Lasten        

Verenigingskosten -5  0 -5  -10 - 14 

        Algemene kosten -5 -1 -1 - 10  -17 - 20 

-15      0  Operationele kosten -133 - 76 -14 - 34 33 -224 - 251 

        Giften verstrekt aan  

 Vincentius-entiteiten 

0 -22   22 0 0 

        Giften verstrekt aan 

personen, instellingen 

0   -139  -139 - 152 

        Totaal 143 -99 15 -188 55 -390 - 437 

        
Totaal baten / lasten 12 2 2 - 23 0 -/-7 73 

        

Overige baten / lasten -/-27  0 -13  -40 - 57 

        
Resultaat vorig boekjaar       0 1 

        

Nettoresultaat -/-15 2 2 - 36 0 -/-47 17 
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Resultaatbestemming 2020 
 
 
 

(bedragen x  € 1.000) 
3 

 
Stichting 

Goederen 
Magazijn 

Stichting 
Vincentius 
van Paulo 

Stichting 
Soc. Rest. 
't Anker 

Vereniging eliminatie 
gecon-

solideerd 
2020 

gecon-
solideerd 

2019 
        
Nettoresultaat  

 

-/-15 2 2 -/-36 0 
 

-/-47 17 

        van (+) / naar (-)  
bestemmingsreserves 

   -/-22  -/-22 -/-6 

        van (+) / naar (-) 
bestemmingsfondsen 

 
 

 3  3 5 

        van (-) / naar (+)  
Algemene Reserve 

-/-15 2 2 -/-55  -/-66 16 
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Belangrijke financiële data periode 2015 - 2019 (geconsolideerd) 
 
 
 

(bedragen  x  € 1.000): 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

      Baten - verkopen en verhuur 405 414 414 420 315 

Baten - ontvangen giften 75 86 116 96 73 

      Baten - totaal 480 500 530 516 388 

Lasten -276 -278 -289 -291 256 

       204 222 241 225 132 

      Bijzondere baten en lasten -43 -57 -45 -56 -/-40 

       161 165 196 169 92 

      Giften -139 -130 -136 -152 139 

      Nettoresultaat 22 35 60 17 -/-47 

      
van (+) /naar (-) Bestemmingsreserves en -fondsen -6 -14 -42 -1 -/-19 

      van (+) /naar (-) Algemene Reserve 16 21 18 16 -/-66 
 


