Beleidsplan VincentiusVereniging Tilburg 2016-2020
versie april 2016
opnieuw herbevestigd in de ALV van 12 april 2016

Het bestuur van de VincentiusVereniging Tilburg (VVT) heeft een beleidsplan op hoofdlijnen in
november 2013 opgesteld. In de ALV van mei 2015 resp. april 2016 is dit beleidsplan opnieuw
besproken en ongewijzigd vastgesteld voor de periode 2016-2020. Dit meerjarige beleidsplan geeft
inzicht in de manier waarop de VVT als ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het
geeft inzicht in o.a. :
 de missie en het doel van de vereniging
 het werk dat de instelling doet
 de manier waarop de instelling geld werft
 het beheer van het vermogen van de instelling
 de besteding van het vermogen van de instelling
Beleidsplan VincentiusVereniging Tilburg 2015-2020
Missie VVT
De VincentiusVereniging Tilburg is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp
van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan een
goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.
 Daar waar de overheid geen hulp biedt, komt de VVT in actie.
 In deze crisistijd wordt een groter beroep op de VVT gedaan.
 Wij verwachten dat deze tendens zich in de komende jaren versterkt voortzet.
De VincentiusVereniging Tilburg is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke
dienstverlening.
 We zijn voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de Tilburgse gemeenschap.
 Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal.
 Waar mogelijk tracht de VincentiusVereniging de situatie van de mensen structureel te
verbeteren.
 Vandaar ons motto: Geef mensen in nood een hengel en leer ze vissen. Dat betekent dat we
zoeken naar structurele oplossingen voor armoede.
 Daartoe verleende hulp vanuit de VVT kan bijvoorbeeld via projecten die derden bij het
bestuur van de VVT indienen. Bij een positief besluit van het bestuur, en mits daartoe de
budgetten beschikbaar zijn conform de begroting van de VVT, ontvangen aanvragers
gedurende een tot een beperkt aantal jaren een financiële ondersteuning en dienen daarna
zelfstandig te kunnen opereren.
Vanuit de VVT zijn in het verleden vanuit die visie ook tal van initiatieven ontstaan zoals bijv. de
Stichting Leergeld Tilburg dat landelijk daarna uitgroeide tot een netwerk van lokale stichtingen met
het zelfde doel.
Lokaal, en via de Vincentius Vereniging Nederland, werken wij landelijk en internationaal samen met
organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en
wijze van hulp bieden. De VincentiusVereniging Tilburg maakt deel uit VincentiusVereniging

Nederland, die op haar beurt weer deel uitmaakt van de internationale Society of Saint Vincent de
Paul die actief is in 132 landen over de hele wereld met bijna een miljoen leden.
Doelstelling en middelen
 VVT biedt (financiële en materiële) hulp aan personen, woonachtig in vooral Tilburg, die niet
in staat zijn op eigen kracht, dan wel met hulp van bestaande(wettelijke) regelingen in hun
onderhoud te voorzien, c.q. deel te nemen aan het sociale leven.
 Als het gaat om hulp aan buiten Tilburg woonachtige personen, dan hebben de
initiatiefnemers/hulpverleners een duidelijke relatie met Tilburg.
 Hulp wordt direct geboden in de vorm van geld of materiële goederen uit de Vincent Shop
vooral of indirect via giften aan personen, projecten of instellingen die een vergelijkbare
doelstelling als VVT hebben.
 De belangrijkste middelen van de VVT zijn: het (rendement op) eigen vermogen, (on)roerend
goed, giften en schenkingen, de de netto opbrengst van de VincentShop die de stichting
VincentShop aan de VVT jaarlijks schenkt.
Organisatie en activiteiten
 VVT is een vrijwilligersorganisatie. De meeste leden en medewerkers zijn jarenlang
betrokken bij de vereniging.
 De VVT kent geen betaalde krachten en hanteert geen vrijwilligersvergoedingen.
 De VVT bestaat naast het bestuur uit drie onderdelen: de Commissie van Toewijzing, de
VincentShop (kringloopwinkel, ondergebracht in de stichting VincentShop Tilburg) en de
SORT (ondergebracht bij oprichting in de Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg).
 De commissie van toewijzing beoordeelt en wijst vragen om ondersteuning toe. Daarbij gaat
het vooral om noodhulp en overbruggingshulp: snelle, persoonlijke, directe (financiële) hulp
van beperkte omvang.
 In de VincentShop worden tweedehands spullen verkocht die de Tilburgse samenleving en
mensen en bedrijven in de omgeving van Tilburg schenken. De VincentShop is
gespecialiseerd in kleding, maar er worden ook allerlei andere zaken verkocht, zoals
meubels, huisraad en enig witgoed. Boeken worden op de jaarlijkse boekenmarkt verkocht.
Alle inkomsten van de Shop worden besteed aan projecten in het kader van
armoedebestrijding in Tilburg, alsmede enkele projecten over de gehele wereld.
 De SORT stelt de vakantiewoning de Leeuwenkoning ter beschikking aan vooral Tilburgse
gezinnen die van een uitkering of minimuminkomen moeten rondkomen en die een
vakantiemogelijkheid willen hebben.
 Naast de verkoop van tweedehands goederen is er vanuit de VincentShop ook deelgenomen
aan de jaarlijkse Mei-markt en de boekenbeurs en organiseert ze jaarlijks een grote
kerstpakkettenactie.
 Er bestaat een juridische scheiding tussen de VVT, de VincentShop en de SORT.
 De VVT is aangesloten bij VVN.
 De VVT, VincentShop en SORT hebben de ANBI – status.
 VVT, VincentShop en SORT kennen een eigen begroting en budget.
Partnership en samenwerking
De VVT hecht grote waarde aan goede communicatie en samenwerking met professionele en
semiprofessionele hulpverleners en hulpverlenende organisaties op het terrein van
armoedebestrijding, met “collega”-organisaties en met de gemeente Tilburg.
Met enkele organisaties hebben we zowel qua visie, doelgroep en werkwijze een zeer betrokken,
onderlinge samenwerking. We noemen dat onze strategische partners. Net als VVT zijn zij gericht op
armoedebestrijding in brede zin, daar waar reguliere wet- en regelgeving en voorzieningen niet meer
toereikend zijn. Uitgangspunten en criteria voor toewijzing van hulp komen grotendeels overeen.

Met name zijn dat de Voedselbank Tilburg, de Stichting Leergeld, enkele Parochies in Tilburg,
SchuldenVrijMaatje Tilburg.
Daarnaast werken we ook samen in het Platform Sociale Zekerheid, waar alle vertegenwoordigers die
zich in Tilburg op enigerlei wijze met armoedebestrijding bezighouden, bijeenkomen. Ook
participeren we in het Regionaal Fondsen Overleg (RFO) waarin de meeste goede doeleninstellingen
uit Tilburg vertegenwoordigd zijn.
De samenwerking leidt in de praktijk tot:
 elkaar aanvullen in hulp
 beter inzicht in en toegang tot onze doelgroepen
 voorkomen van “dubbele” hulp
 van elkaar leren
 sterker front/ gesprekspartner/ belangenbehartiging.
Speerpunten voor beleid
Voor de komende periode hanteert VVT, gegeven het bovenstaande en de constatering dat de
overheid voor de bestrijding van de armoede ook in toenemende mate rekent op de bijdragen en
inzet vanuit de private sector, de volgende beleidsspeerpunten:
 versterking van de samenwerking door middel van bijdragen aan het tot stand komen van
privaat-publieke samenwerkingsvormen in Tilburg op het terrein van armoedebestrijding
 samenwerking met strategische partners
 waar mogelijk verhoging van de aanwending van eigen middelen voor armoedebestrijding
 zoeken naar en toewijzen van grote projectaanvragen, waarmee direct en indirect
armoedebestrijding op grote(re) schaal kan plaatsvinden
 versterking en vergroting van het netwerk met eerstelijns hulpverleners, waardoor we nog
beter en sneller zicht krijgen en houden op de (mogelijke) doelgroep(en).
In gevallen waarin het beleidsplan niet voorziet beslist het bestuur.
Geldwerving, beheer en aanwending vermogen
De belangrijkste bron voor geldwerving is de Stichting VincentShop. De opbrengst van de
VincentShop, na aftrek van kosten, wordt gebruikt voor de giften, leningen en hulp die via de
Commissie van Toewijzing worden toegekend. Daarnaast wordt de opbrengst van de VVT Shop
gebruikt voor giften van de VincentShop aan projectaanvragers.
De inkomsten van de VVT bestaan verder uit giften, zowel van particulieren als van goede doelenorganisaties, die ons werk ondersteunen.
Het rendement op ons vermogen en verhuur van het onroerend goed levert ons eveneens een
jaarlijkse inkomstenbron op.
Het vermogen van de VVT wordt verder jaarlijks voor een deel ingezet om de goede doelen te
kunnen steunen. Het vermogen is in het verre verleden verworven door schenking van onroerend
goed dat enkele jaren geleden is verkocht. Het totale vermogen van de VVT wordt beheerd door het
bestuur van de VVT die jaarlijks daarover verantwoording aflegt in de Algemene Leden Vergadering.
Dat geldt ook voor de verantwoording van de aanwending van renteopbrengsten en het vermogen
zelf, en andere inkomsten de vorm van giften en goederen heeft plaatsgevonden.
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