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Jaarrekening 2016
VincentiusVereniging Tilburg

Deze Jaarrekening 2016 bestaat uit drie hoofdstukken:
1. Algemeen deel met onder andere naam organisatie, doel, algemene leden vergadering, bestuur en dochters.
2. Het Jaarrapport met inkomsten en uitgaven 2016 van de Vereniging.
3. De balans per 31.12.2016 van de Vereniging VVT.
In een bijlage zijn enkele (historische) feiten opgenomen.

Versie beheer:
Deze jaarrekening is besproken en opgesteld in de VVT bestuursvergadering dd. 14 03 2017,
daarna besproken in Kascommissie VVT maart 2017 en geagendeerd ter vaststelling ALV 04 april 2017
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Hoofdstuk 1
1.1 NAAM, DOEL, MIDDELEN EN VERANTWOORDING
Naam
De vereniging draagt de naam "VincentiusVereniging Tilburg", hierna ook genoemd VVT.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder nr. 4025
8788 en heeft RSIN nummer 8046.50.123.
De eerste Vincentius activiteiten in Tilburg gaan terug tot in 18481. De vereniging is opgericht op 18
juli 1881 te Tilburg.
De Tilburgse Vereniging was een Afdeling van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van
Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse
Bijzondere Raden en conferenties. De Vereniging in Tilburg had toen als afdelingen: de Conferentie
van de H. Dionysius ('t Heike), van de H. Dionysius ('t Goirke), beide opgericht in 1848, de conferentie
van de H. Joseph, opgericht in 1880 en die van het H. Hart opgericht in 1900.
Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidde toen: “Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging
maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs
te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het
daaraan in doodsgevaar ontbreekt.” Uit het reglement van de Vincentiusvereniging: “
Artikel 28. De bijzondere Raad houdt zich bezig met de gewigtige liefdewerken en maatregelen, waarin al de Conferentien der stad belang hebben”.
Artikel 29. “Hij bepaalt de aanwending der fondsen van de gemeenschappelijke kas. Deze kas wordt gestijfd door
de buitengewone van elders ontvangen giften, door de inzamelingen op de algemeene vergaderingen van de stad
gedaan en de offers, welke de Presidenten, namens hunne Conferentie, op elke zitting aanbrengen. Zij strekt ter
voorziening in de kosten der liefdewerken voor de geheele stad en tot ondersteuning der onvermogendste Conferentien.”

De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd op 25 november 2014.
Doel en missie
De VVT stelt zich ten doel het opsporen en lenigen van de geestelijke en maatschappelijk noden van
individuen en groepen van personen om daardoor in solidariteit met de samenleving mede te werken
aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn.
 De VVT is een lokale 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 al dan niet in samenwerking met andere instanties en vrijwilligers in actie.
 De VVT is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening.
 De VVT is voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de Tilburgse gemeenschap.
 Directe en persoonlijke hulp staat in de missie van de VVT daarbij centraal.
 Waar mogelijk tracht VVT 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.
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Het archief van de Bijzijndere Raad maakt deel uit van de archieven van de St. Vincentius- en Elisabethvereniging te Tilburg 1848-1981/1992, die onder toegangsnummer 189 worden bewaard in het Gemeentearchief Tilburg.
Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de VincentiusVereeniging te Tilburg over de periode 1880-1979 in dossier nrs. 892893 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum
te Nijmegen.
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Middelen
De VVT tracht in overeenstemming met artikel 4 van de statuten dit doel te bereiken door:
a. de beoefening van alle vormen van vrijwillige hulpverlening op plaatselijk en regionaal niveau, welke, aangepast aan de steeds wisselende noden en omstandigheden, bevorderlijk
kunnen zijn voor de bereiking van haar doel;
b. medewerking aan dergelijke projecten op lokaal, regionaal en internationaal niveau;
c. organisatorische en financiële medewerking aan de doeleinden en activiteiten van de VincentiusVereniging Nederland;
d. het vormen en instandhouden van groepen van personen welke zich bezig houden met de activiteiten genoemd in het kader van de doelstelling van de vereniging;
e. het geven van vorming en voorlichting ter bevordering van de aan haar doelstelling ten
grondslag liggende mentaliteit en ter stimulering van haar activiteiten;
f. nauwe samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende personen, activiteiten, overheids- en particuliere instellingen zowel op het terrein van de beroepsmatige maatschappelijke dienstverlening als van de vrijwillige hulpverlening.
Verantwoording
De VVT is een vereniging met leden, begunstigers en vrijwilligers die zich willen inzetten voor het
doel van de organisatie. Er zijn daarnaast twee stichtingen door de VVT opgericht en nog met de VVT
verbonden o.a. doordat het bestuur van de VVT een rol speelt in de benoeming van bestuursleden
van deze stichtingen. Het gaat om de Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg (SORT), opgericht 14
mei 1998 en de stichting VincentShop Tilburg (SHOP), opgericht 25 november 2014. Daarvoor maakte de SHOP deel uit van de werkorganisatie van de VVT. In het verleden door de VVT opgerichte
stichtingen zijn verzelfstandigd.
De inkomsten van de VVT komen vooral uit de schenkingen van de SHOP. Daarnaast ontvangt de
vereniging donaties en inkomsten uit verhuur van onroerend. Leden en vrijwilligers betalen geen
contributies. Hun bijdrage is morele steun en inzet in natura en tijd. Verder wordt de rente op liquide
en belegd eigen vermogen aangewend voor de VVT doelstellingen.
De vereniging is eigenaar van het pand aan de Veemarktstraat waar de SHOP Tilburg is gevestigd. Er
wordt een marktconforme huur aan de SHOP in rekening gebracht. Daarnaast huurt de vereniging
een kantoorruimte waar ook de bestuurs- en commissievergaderingen worden gehouden.
Het bestuur van de VVT, het bestuur van de op 25 november 2014 opgerichte stichting VincentShop
Tilburg, de Commissie van Toewijzing van de VVT en het bestuur van de stichting SORT doen per jaar
verslag van hun activiteiten in de ledenvergadering van de VVT. Deze jaarrekening bevat het aandeel
van de VVT zelve.
In 2014 is in de Algemene Ledenvergadering definitief besloten dat de VincentShop vanaf 2015 in
een zelfstandige stichting wordt ondergebracht. In de jaarrekeningen van de VVT tot en met 2014 is
hierop al vooruitgelopen door de balansen en staat van baten en lasten voor ieder apart op te nemen
in de VVT jaarrekening. Vanaf 2015 heeft de stichting VincentShop Tilburg een eigen jaarrekening.
Met de oprichting van de Stichting VincentShop Tilburg was tevens het moment gekomen een klein
aantal wijzigingen resp. actualiseringen in de statuten van de VVT door te voeren. Daarover is in een
extra ledenvergadering in 2014 besloten met algemene stemmen. De wijzigingen in de statuten van
de vereniging zijn op 25 november 2014 bij de notaris gepasseerd.
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1.2 BESTUUR, HONORERING, ANBI.
1.2.1 Leden en bestuur en dochters
De vereniging kent leden, vrijwilligers en begunstigers. Leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur
die besluit over toelating. Daarna moeten leden geregistreerd staan als lid (artikel 5 van de statuten).
De vereniging kent een Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste orgaan in de vereniging.
De ALV komt minstens eenmaal per jaar bijeen, in 2016 was dat wederom 1 maal.
De VVT heeft op 31 december 2016 68 geregistreerde leden, daarvan zijn 34 als vrijwilliger in de
stichting VincentShop Tilburg actief en 8 in de stichting SORT.
Daarnaast kent de vereniging één erelid in leven. Vrijwilligers van de vereniging en van de stichting
VincentShop Tilburg kunnen, maar moeten niet, lid van de vereniging zijn. Leden van de vereniging
betalen geen verplichte contributie.
Het bestuur heeft ook in 2016 als voltallig bestuur 8 keer bijeengekomen resp. vergaderd, te weten: 9
maart, 29 maart, 12 april (tevens ALV), 10 mei, 14 september, 4 oktober, 18 oktober en 8 december
2016. Daarnaast woonde het bestuur of een delegatie van het bestuur bijeenkomsten bij van de VincentShop Tilburg, Tilburgse platfora m.b.t. armoede bestrijding, het zogenaamde Fondsenoverleg,
het Elftal Tegen Armoede in Tilburg, en bijeenkomsten en vergaderingen van de landelijke Vincentius
Vereniging Nederland.
Vincentius Vereniging Tilburg Bestuur
Het bestuur moet uit minstens 3 natuurlijke personen bestaan in overeenstemming met artikel 7 van
de statuten. Het bestuur van de Vincentius Vereniging Tilburg is in 2016 niet gewijzigd en per 31 december 2016 als volgt samengesteld:
Voorzitter
: de heer (NJM) Nico Kwantes,
Vicevoorzitter
: de heer (MJW) Maarten-Jan Tacke,
Secretaris
: mevrouw (NIN) Nona van Berkel-Groten,
penningmeester:
: de heer (JIM) Hans de Goeij,
lid/vz bestuur stichting VincentShop : de heer (JWC) Joost Mols,
lid/vz Commissie van Toewijzing
: mevrouw (MAP) Mirjam Clarijs.
Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de VVT.
De heer Tacke maakt tevens deel uit van het bestuur van de SORT, benoemd op voordracht van het
bestuur van de VVT.
De heer Mols maakt ook deel uit van het bestuur van de stichting VincentShop Tilburg. Hij bekleedt
de functie van voorzitter van die stichting, en is de eerste voorzitter sinds de oprichting van de stichting.
Stichting VincentShop Tilburg bestuur
Het bestuur van de stichting VincentShop Tilburg is benoemd bij statutaire oprichtingsakte van 25
november 2014. Het bestuur van de Stichting VincentShop Tilburg is in 2016 niet gewijzigd en per 31
december 2016 als volgt samengesteld:
Voorzitter
: de heer (JWC) Joost Mols ,
(benoemd door VVT),
Secretaris
: mevrouw (MAJJ) Maijke van Esch-Naaijkens
Penningmeester
: mevrouw (IJ)
Bea van Es-Tadema,
Lid/coördinatie SHOP
: mevrouw (JBM) Anke Eijkens-Nouwens,
Lid
: mevrouw (JAEM) José Vlems-Pijnenburg.
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Het bestuur van de stichting kent een rooster van aftreden. Bestuursleden van de SHOP kunnen worden voorgedragen door het bestuur van de SHOP en worden benoemd door het bestuur van de VVT.
De stichting VincentShop brengt een eigen jaarrekening / jaarverslag uit.
Stichting SORT bestuur
Indertijd heeft de VVT de stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg opgericht, SORT. De stichting
exploiteert een vakantiewoning de Leeuwenkoning die verder gerund en onderhouden wordt door
enkel vrijwilligers. In 2016 waren er geen mutaties in het SORT bestuur. Op 31 december 2015 was
het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
: mevrouw
E. van Kasteren,
(benoemd door VVT),
Secretaris
: mevrouw
W.Horvers-Vermelis,
Penningmeester
: de heer
W. van Dijk,
Lid
: de heer
M.J. Tacke,
(benoemd door VVT).
Twee bestuurders van het bestuur van SORT worden benoemd door VVT.
De stichting SORT brengt een eigen jaarrekening / jaarverslag uit.
Eind 2016 heeft het SORT bestuur besloten de vakantiewoning te gaan verkopen en de vakantie weken zo goed mogelijk voort te zetten op het zelfde vakantiepark in Alphen (N-Brabant). Zolang de
verkoop niet heeft plaats gevonden zal het vakantiewerk ongewijzigd voortgezet worden.
1.2.2 Conferenties
Naast leden kent de VVT de conferentie Trouwlaan die opgenomen is binnen de VVT. Conferenties
waren in het verleden veelal in en rond een parochie georganiseerd. De VVT financiert de conferentie.
1.2.3 Honorering
De vereniging VVT, de Vincentius Conferentie Trouwlaan, de stichting VincentShop Tilburg en de
Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg SORT hebben géén personeel in dienst en kennen géén
reguliere vrijwilligers vergoedingen.
 Ieders inzet is om-niet, in de VVT, Conferentie, de SHOP en in SORT.
 In de SHOP ontvangen vrijwilligers die daarom verzoeken een beperkte, forfaitaire, jaarlijkse
fiscaal onbelaste vrijwilligers vergoeding voor parkeerkosten etc..
Vrijwilligers in de vereniging, van de zelfstandige stichting SORT, vrijwilligers in de SHOP, bestuursleden, leden commissies en Conferentie etc. ontvangen dus geen honorering.
1.3 ANBI
Met ingang van 2014 zijn ANBI instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht een openbare publicatie te doen van hun jaarrekening. Dat doen wij via onze website met een ANBI tabblad
waardoor goede gevers, en anderen, kunnen zien wat het doel is van onze ANBI. En tevens welk beleid de vereniging heeft, en hoe wij de taken uitvoeren en daarover ook publiekelijk verantwoording
afleggen. De website van de VVT voldoet aan de eisen van de belastingdienst en voldoet op de ANBI
pagina ook aan die verplichtingen.
1.3.1 HERSTRUCTURERING VVT
Het bestuur van de VVT heeft, met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de VVT
maart 2013, besloten om de activiteiten van de vereniging met ingang van 2012 als volgt in te delen:
 VVT (bestuursactiviteiten en commissie van Toewijzing)
 VincentShop Tilburg (Exploitatie winkel in gebruikte goederen aan kleding en huisraad als mede
boekenmarkt).
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Vanaf 1 januari 2015 zijn de activiteiten van de VVT Shop ondergebracht in de aparte stichting VincentShop Tilburg. Deze stichting is door bestuurders van de VVT opgericht na besluitvorming daarover in de Algemene Ledenvergadering van de VVT in 2014. Vanaf 2015 brengt het bestuur van de
Shop een eigenstandig verslag en jaarrekening uit. De eindbalans van de VVT Shop eind 2014 is de
openingsbalans van de stichting VincentShop Tilburg. De goederen etc. van de VVT Shop zijn met een
overeenkomst tussen de beide betrokken besturen eind 2014 overgedragen.
De stichting VincentShop heeft direct na oprichting van de Belastingdienst vrijstelling verkregen van
BTW heffing.
1.3.2 VVT VERENIGING EN DOCHTERS ZIJN ANBI INSTELLINGEN
De VVT, de VincentShop en SORT zijn allemaal een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De VVT
voldoet aan de eisen van de Nederlandse Belastingdienst die vanaf 2014 voor ANBI instellingen gelden
Op de website www.vincentiustilburg.nl is een aparte pagina /ANBI ingeruimd met nadere informatie
over deze verplichting, het fiscale nummer en de onderliggende stukken van de vereniging en de
stichting VincentShop Tilburg en de stichting SORT. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
Het jaarlijkse netto positieve resultaat van de Stichting VincentShop Tilburg wordt binnen de daarvoor geldende termijnen in het lopende boekjaar aan de Vereniging geschonken voor het realiseren
van het goede doel van de VVT.
De jaarrekening van SORT wordt door het SORT bestuur vastgesteld en ter kennis gebracht van het
VVT bestuur en de Algemene Leden Vergadering van de VVT.
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Hoofdstuk 2
Rapport Jaarrekening 2016
2.1 Rekening en verantwoording over 2016
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording gedaan over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de exploitatie rekening VVT en de balans per 31.12.2016 door deze algemene ledenvergadering strekt het
bestuur tot décharge.
2.2 De rekening van Baten en Lasten VVT vereniging
De inkomsten en uitgaven van de vereniging hebben zich in 2016 als volgt ontwikkeld.
Ter vergelijking is de vastgestelde begroting 2016 toegevoegd naast de cijfers over realisatie 2015 .
In de opstelling is de verdeling van de uitgaven naar goede doel bestemming en overige kosten opgenomen.
Ter toelichting op de rekening van baten en lasten 2015 het volgende. Voor de leesbaarheid worden
in de toelichting na de onderstaande tabel de afgeronde bedragen genoemd, in de tabel zijn de
precieze bedragen opgenomen.
Toelichting:


Baten
 De geraamde huuropbrengst Veemarktstraat is overeenkomstige de begroting gerealiseerd.
 Er zijn volgens de geldende statuten geen verplichte contributies voor VVT leden.
 Het netto positieve saldo 2016 van de SHOP was 35.000 (2015: 31.500, 2014: 35.000 ) en
werd aan de VVT in de vorm van een donatie uitgekeerd en verwerkt in het boekjaar 2016
van de stichting.
 De renten en dividenden zijn ruim 1.000 euro hoger dan geraamd, maar veel lager dan enkele jaren geleden ten gevolge van de ontwikkelingen in de rente markt. De afgelopen jaren is
het belangrijkste deel van de renten en dividenden toe te schrijven aan de beleggingen.
 De baten waren totaal ruim 15.000 lager dan begroot(2015 en 2014: 13.000 lager dan begroot).



Lasten
 De uitgaven voor het goede doel zijn bijna 26.000 euro (2015: 34.000 euro, 2014: 50.000 euro). Via de Commissie van Toewijzing, CvT, is bijna de helft lager uitgekeerd dan begroot (netto 49.000 euro). Steeds vaker kan de Commissie aanvragen adresseren naar voorliggende
voorzieningen resp. het TOF, het Ondersteuningsfonds Tilburg (2) zoals eigen bijdragen voor
(aanvullende) medische voorzieningen.
 De commissie heeft in het verslagjaar minder grotere bedragen toegekend.
 De taak van de commissie van toewijzing is in eerste instantie de redelijkheid van een aanvrage te beoordelen, te beoordelen of er een andere en voorliggende voorziening is en de vorm
en eventuele hoogte van een gift te bepalen. Dit alles kan enkele uren tot ednkele dagen tijd
vragen.
o De commissie bespreekt zo spoedig mogelijk met de aanvrager of er geen andere voorliggende voorzieningen zijn waar de aanvrager gebruik van kan maken. Het kan zijn dat een
aanvrage worden door de VVT/CvT niet wordt toegekend omdat voorliggende voorzieningen nog niet, of niet geheel, benut zijn. De aanvrager wordt dan wel naar het goede adres
doorverwezen. Het werk van de CvT laat zich het beste duiden als “last resort”.

2

www.contourdetwern.nl/aanbod/activiteiten-diensten/diensten-a-z/financien/14886/ondersteuningsfonds-tilburg.html
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o Pas als alle andere wegen niet begaanbaar blijken, en de aanvraag in aanmerking komt
voor ondersteuning vanuit de VVT, dan besluit de commissie tot een donatie. Dit kan in de
meeste gevallen binnen enkele uren resp. enkele dagen worden afgehandeld. Het totaal
bedrag van de toekenningen is opgenomen in de jaarrekening.
o In de verslagperiode is een (vóór 2016) afgeboekte lening alsnog deels afgelost. De commissie verstrekte in het verslagjaar geen nieuwe lening meer omdat terugbetaalmogelijkheden op leningen vaak ontbreken.

Rekening van baten en lasten 2016

VINCENTIUSVERENIGING Tilburg
BESTUUR

vastgestelde
BEGROTING 2016

REALISATIE 2016

Baten
Huuropbrengsten Veemarktstraat
donaties particulieren, bedrijven aan VVT
donaties uit netto resultaat VincentShop
idem nog te ontvangen voor 1 april volgend boekjaar
renten/dividenden
subtotaal
TOTAAL BATEN
Lasten
Te Verstrekken bijdragen binnen doelstellingen
- via de Commissie van Toewijzing
aflossing leningen verstrekt in boekjaar
oudere leningen afgelost in boekjaar
- bestedingen via Conferentie Trouwlaan
- ondersteuning diverse parochies/kinder
-ondersteuning kindervakanties via fraters
- overige bijdragen projecten
- bijdragen groot project (en)
- afdracht/donaties aan VVN
totaal
Huisvestingskosten/verzekeringen
- huur kantoor Hoogvensestraat, all-in (tot 1.4.2017)
- verzekeringen, incl. WA etc.
- onvoorzien
- gemeentelijke heffingen/eigenaarsdeel
totaal
Algemene kosten
-externe advisering en Notaris
communicatie en promotie materiaal
porti en postbus
kantoorartikele/drukwerk
abonnementen/lidmaatschappen
representatie
advertenties
kantine kosten, kleine consumpties
(leden)bijeenkomsten, scholing, ALV
website
bankkosten
telefoonkosten
overige kosten en rekenverschillen

specificati
e

totaal

in % specificati
e

€ 17.280
€
453
€ 25.000
€ 10.000
€ 8.006

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

1.263
1.556
438
187
2

totaal
TOTAAL LASTEN
Resultaat (- is tekort, + is over)
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8.468

85%

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

97.000

7.200
1.100
200
500

13%

in %

€
€

62.938
62.938

€

62.111 82%

€

9.941 13%

3.423 5%
75.475 100%

€ 33.581
€
€
-320
€
500
€
1.100
pm
€
5.000
€ 20.000
€
2.250
€

81%

7.200
799
469

292
47
80
165

76.000
76.000

€ 49.000
p.m.
p.m.
€ 1.400
€ 3.000
€ 2.600
€ 13.000
€ 25.000
€ 3.000
€ 53.713

totaal

€ 16.768
€
1.832
€ 22.500
€
9.500
€ 12.339
€
€

€ 25.883
€
€
-420
€ 1.330
€ 5.550
€ 2.700
€ 6.000
€ 10.000
€ 2.670

€
€
€
€
€
€

in % specificati
e

€ 17.000
€ 7.000
€ 45.000
pm
€ 7.000
€ 60.739
€ 60.739

€
€
€
€

totaal

vastgestelde
REALISATIE 2015

9.000

7.200
2.267
474

8%

400
200
100
200
200

€
€
€
€
€
€

123
798
155
96

p.m.
€
50
€ 1.100
€ 4.300
€
500
€
550
€
400

€
€
€
€
€
€
€

299
20
325
713
478
417
-

€ 4.030 6%
€ 66.211 100%

€
8.000 7%
€ 114.000 100%

€
€

€ -5.473

€ -38.000

€

-12.536
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 De Conferentie Trouwlaan heeft ondersteuning aan particulieren geleverd. De uitgaven in onze jaarrekening van ruim 1.300 euro (2015: 500 euro, 2014: 1.450 euro) ten laste van onze
begroting liggen binnen het bedrag in de begroting. De Conferentie gaf in het verslagjaar
minder uit door wijzigingen in de bezetting van de conferentie en vertraging bij het overschrijven van de bankrekening door nieuwe eisen van de bank. Deze worden in april 2017
hopelijk opgelost i.s.m. het bestuur van de VVT.
 De parochies hebben in het afgelopen boekjaar meer aangevraagd dan in het verleden.
 Het kindervakantiewerk van de Fraters in Vught voor kinderen uit Tilburg is wederom gesteund op grond van een meerjarige toezegging. De commissie van toewijzing draagt uit haar
clientèle namen aan voor de vakantievierders.
 Er is wederom een donatie gegeven, passend binnen de doelstellingen van VVT, ter grootte
van 6.000 euro aan het project SchuldenVrijMaatje (voorheen SchuldHulpMaatjes). In 2015 is
weer een twee jarige toezegging gedaan. Een van de bestuursleden van de VVT, de heer Tacke, neemt deel in de stuurgroep van het Schulden Vrijmaatjes project.
 Als groot project is een meerjaren toezegging gedaan aan de stichting Leergeld Tilburg van
10.000 euro per vol kalenderjaar. Dit is bedoeld voor de aanschaf van ruim 100 fietsen voor
schoolgaande jongeren in armoede. De toekenning geldt vanaf juli 2014 en de fietsen zijn inmiddels verstrekt door Leergeld.
 VVT is lid van de VincentiusVereniging Nederland, VVN. Op grond van historische gegevens
wordt de landelijke contributie van de VVN en de subsidie aan het India Project vastgesteld
en met een gift verder afgerond op 2.670 euro (2015: 2.250 euro, 2014: 3.015 euro). Het in
voorgaande jaren ook gefinancierde India project van Vincentius Vereniging Nederland VVN
kreeg op basis van eerder meerjarige toezeggingen een bijdrage die met de contributiebetaling VVN samenloopt en niet apart is gespecificeerd.
 Vanaf 2016 is in VVN verband een nieuwe contributie van de VVN bepaald, gebaseerd op
vermogen resp. omzet. Ons bestuur heeft hiervoor een rekenmodel aangeleverd. VVN heeft
in de afgelopen jaren de eigen kosten sterk gereduceerd en het eigen pand verkocht. Alle inzet van leden van de VVN en het bestuur is om-niet, dus bijna altijd voor eigen rekening
m.u.v. buitenlandwerk van een van de VVN bestuursleden (reiskosten).
 De huisvestingskosten inclusief verzekeringen van bijna 8.500 euro vallen iets lager uit dan
begroot. In 2015 lagen de kosten circa 1.500 hoger doordat de verzekeringen duurder waren
en een deel van de kosten van verzekeringen van de VincentShop Tilburg nog door de VVT
betaald werden.
 De algemene kosten van 4.000 euro (2015: 3.423 euro) blijven ruim binnen de begroting
(2016: 8.000 euro begroot, 2015: ook 8.000 euro).
Het begrootte negatieve saldo van 38.000 euro in 2016 is aanzienlijk lager uitgevallen, om precies te
zijn: bijna 5.500 euro negatief (2015: 12.536 euro negatief).
81 % van de uitgaven in 2016 (2015 tot en met 2012: 82 %, 84%, 88%, resp. 85%, ) valt binnen de
doelstellingen van de vereniging. Het bestuur blijft een percentage van 80% of meer een na te streven percentage vinden voor verantwoorde goede doelen organisaties.
Per 1 april 2017 is de huur van het VVT kantooradres beëindigd waardoor de kosten van de organisatie wederom lager worden.
Door alles nu elektronisch te archiveren en bij bestuursleden te gaan vergaderen is het kantooradres
niet meer nodig.
Het bestuur is de verhuurder M&S vastgoed dankbaar dat de VVT de afgelopen jaren gefaciliteerd is
in kantoor en vergaderruimte maar met het “nieuwe werken” is dit eigen kantoor niet meer nodig.
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Hoofdstuk 3
3.1 De balans van de vereniging
Vincentius Vereniging Tilburg
Balans per 31 december 2016
31-12-2016
vereniging

31-12-2015
vereniging

31-12-2016
vereniging

ACTIVA

31-12-2015
vereniging

PASSIVA

Materiele activa
gebouw/terrein WOZ OG
overig

Eigen vermogen
€ 240.000
€
0

€ 236.000
€
0

2)

€ 240.000

mutatie onroerend goed

1)

resultaat verslag jaar

€ 236.000

Kortlopende vorderingenm
Donatie Vincent Shop vorig bkjr
Vooruit betaalde kosten
te vorderen interest

€
€
€

10.000
1.200
4.706

€

9.500

ABN Amro bank Spaarrek.

€ 913.826
Voorziening huisvesting
Groot onderhoud

€

€ 20.000
€ 10.000

20.538

€
1.299
€
59
€ 628.000

€

60.000

3)

€ 688.740
€ 944.646

€

60.000

€ 30.000

Schulden op korte termijn
nog te betalen over boekjaar €

0
820

€

0

overige

€

€
Obligaties nominaal

€ 915.299

€ 30.000
€

crediteuren

€
3.331
€
409
€ 625.000

€ 20.000
€ 10.000

11.038

15.906

Liquide middelen
ABN Amro bank CvT rekening

€ 961.835
€ -34.000
€ -12.536

Voorzieningen

€
ABN Amro bank bestuursrek.

€ 915.299
€
4.000
€ -5.473

€
€

600
0

€

0

820

€

600

3)

€ 689.358
€ 945.896

1) cf.. Aanslag waarde WOZ 2015 dd. 29.2.2016
2) cf.. Aanslag waarde WOZ 2016 is geschat
3) Effecten nominaal: € 60.000 rente 5,5%/jr
waarde 31.12.2014: € 57.103
95,17%
waarde 31.12.2015: € 59.850
99,97%
waarde 31.12.2016: € 56.574
94,29%

€ 944.646

€ 945.899

€

€

0,46

3.2 Beschouwingen bij het eigen vermogen van de vereniging
Het onroerend goed van de VVT, gelegen aan de Veemarktstraat in Tilburg, is opgenomen cf. schatting 2016 van de WOZ waarde. De aanslag 2017 over 2016 was op moment van opmaken van de
jaarrekening nog niet ontvangen.
Het eigen vermogen van de vereniging VVT ulitmo boekjaar zit dus voor een deel in onroerend goed.
Het betreffende pand is in eigendom van de VVT en wordt verhuurd aan de stichting Vincent Shop
(SHOP). De huurprijs is historisch marktconform vastgesteld en wordt jaarlijks geïndexeerd. De SHOP
heeft verder geen onderhuurders. De ruimte werd in het verslagjaar ook niet voor andere activiteiten
dan voor de SHOP gebruikt.
De enige jaren geleden aangeschafte obligaties zijn tegen nominale / aanschaf waarde van 60.000
euro in de balans opgenomen.
o De beleggingen hebben gerendeerd. Deze dividenden hebben een belangrijke bijdrage geleverd
aan de inkomstenstroom van de vereniging. De huidige portefeuille is op 1 januari 2017 bijna
57.000 euro waard tegen nominale aankoop bedrag (nominaal) van 60.000 euro en 5,5 % rente
per jaar.
Het contante eigen vermogen staat op bankspaarrekeningen.
o Het bestuur heeft besloten een conservatief beleggingsbeleid te voeren, d.w.z. er worden alleen
spaarrekeningen aangehouden bij ABN bank voor verenigingsmiddelen.
o Er worden geen nieuwe en andere spaar- of beleggingsproducten voortaan aangeschaft.
o Er is nu geen reden de in handen zijnde effecten van nominaal € 60.000 van de hand te doen omdat deze in het huidige tijdsgewricht redelijk goed renderen.
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2,88

Uit de renteopbrengsten van bank sparen en beleggingen kan het realiseren van de VVT doelstellingen van de vereniging mede bekostigd worden, maar de opbrengst is wel veel minder dan vroeger.
Het bestuur heeft eerder ook aan de Algemene Leden Vergadering van de VVT voorgesteld in een
periode van ca. 10 jaar vanaf 2012 een deel van het liquide vermogen aan goede doelen in het kader
van de armoede bestrijding in Tilburg te besteden.
o Het bestuur heeft hiervoor een meerjarige begroting rond de eigen vermogensontwikkeling vastgesteld. Dit plan is geactualiseerd en staat op de website van de vereniging op de ANBI pagina.
o Nu de rentestand de laatste jaren veel lager is, is het nodig het vermogen alsnog minder snel af te
bouwen om enige renteopbrengst te blijven genereren als bijdrage in het realiseren van de doelstellingen van de VVT.
o De rest van het liquide eigen vermogen wordt aangehouden om, naast de noodzakelijke renteopbrengsten, exploitatieschommelingen te kunnen opvangen.
o De donaties aan de VVT vanuit de Vincent Shop Tilburg kent een enigszins onvoorspelbaar verloop. Daardoor kunnen ook de donaties schommelen.
o In 2014 is 5.000 euro verstrekt als groot project gedurende enkele jaren, en vanaf 2015 10.000
euro / jaar en bedoeld is voor ca. 100 fietsen / jaar t.b.v. een project van de Stichting Leergeld Tilburg.
Het beloop van het eigen vermogen is als volgt:
 per 1 januari 2013 van:
1.002.560 euro
 per 31 december 2013 naar:
968.317 euro
 per 31 december 2014 naar:
961.835 euro
 per 31 december 2015 naar:
915.299 euro
 per 31 december 2016 naar:
913.826 euro
 per 31 december 2017 naar: ca.
901.000 euro.
Het laatste bedrag is een raming op basis van begroting 2017 exclusief de WOZ ontwikkeling. Langzamer dan
aanvankelijk bedoeld is is het eigen vermogen de laatste jaren wel afgenomen met ca. 10 %. In verband met de
lage rentestand en het aanhouden van enige reserve is het verminderen van het eigen vermogen getemperd.

0-0-0-0-0-0-0-0
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BIJLAGE jaarrekening 2016
HISTORIE, NETWERK en HUIDIGE AKTIVITEITEN.
1. Historie Nationaal en Internationaal 3
De eerste Vincentius Conferentie in Nederland werd op 10 februari 1846 opgericht in de sacristie van de kerk in
de Oude Molstraat in Den Haag. De landelijke VincentiusVereniging is een vereniging van lokale
VincentiusVerenigingen in Nederland. De vereniging is genoemd naar de 17e-eeuwse heilige Vincentius a
Paulo. De landelijke en lokale verenigingen zijn in internationaal verband ook weer verbonden.
De VincentiusVerenigingen, van huis uit katholieke verenigingen van leken in dienst van de noodlijdenden,
gaan in oorsprong terug naar 23 april 1833. Toen werd in Parijs door toedoen van de jonge student Frédéric
Ozanam (1813-1853), Emmanuel Bailly en vijf bevriende studenten de basis gelegd. De medewerking van
Zuster Rosalie, Dochter van Liefde, had ook een doorslaggevende invloed op de ontwikkeling van de vereniging.
De Belgische tak werd in 1842 in Brussel opgericht, onder anderen door Edmond van Gansbergh.
Zowel in Nederland als België hield ze zich vanaf het midden van de 19e eeuw bezig met hulpverlening aan
armen en behoeftigen, onder meer door het uitdelen van bonnen voor voedsel, kleding en brandstof.
De plaatselijke verenigingen bestaan van oudsher uit parochiale afdelingen, vaak ook weer Conferenties genoemd. Ze namen het initiatief tot het verstrekken van onderwijs in onder andere Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Tilburg en richtten ook spijskokerijen, bibliotheken, kledingmagazijnen en kindertehuizen
op. In de beginjaren kunnen alleen katholieke mannen van “onbesproken gedrag” lid worden. De Vincentius
Vereniging kent werkende en bijdragende leden. Van de werkende leden wordt, behalve een geldelijke bijdrage, verwacht dat zij zich persoonlijk inzetten voor de arme medemens.
2. Historie en netwerk in Tilburg
Sinds 1848 zijn de voorgangers van de VincentiusVereniging in Tilburg, de verschillende Conferenties, actief. In
eerste instantie werd kleding ingezameld en verdeeld onder armlastigen.
Sinds 1952 wordt de inzameling en verkoop van kleding gerealiseerd vanuit onze VincentShop.
De VVT is ook lid van de VincentiusVereniging Nederland (VVN)4 5, 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 ca. 1 miljoen
leden.
De conferenties zijn steeds minder op de voorgrond als organisatie-eenheid binnen de VV Tilburg omdat er
grootstedelijk wordt gewerkt. Er is nog één echte Conferentie actief qua naamgeving, de Conferentie Trouwlaan. De jaarrekening en het bestuursverslag van de conferentie is vanaf 2014 geheel opgenomen in het verslag
van de VVT. Leden van de conferentie Trouwlaan zijn tevens lid van de VVT.
Daarnaast acteert binnen de Montfortparochie nog iets vergelijkbaars maar acteert niet meer als conferentie.
Ook in Tilburg Noord, Lucaskerk, Jeruzalem etc. zijn elementen van de vroegere conferenties aanwezig qua
werkwijze en inzet, maar vaak is dat begrip conferentie wel verdwenen in parochiale activiteiten. De VVT ondersteunt tot op de dag van vandaag het werk van deze voormalige conferenties. Belangrijk wordt gevonden
dat de vrijwilligers dicht in de betreffende buurten aanwezig zijn en dicht staan bij mensen die even op ons
willen steunen.
Binnen de gemeente Tilburg is ook de VincentiusVereniging Udenhout (Udenhout is onderdeel van de gemeente Tilburg) en Biezenmortel (gemeente Haaren) actief. Deze vereniging is een zuster vereniging maar is geen
onderdeel van de VVT. Zie nadere informatie op www.vincentiusverenigingUdenhoutBiezenmortel.nl .
De VVT is lid van het Regionaal Fondsen Overleg Tilburg en voert overleg met collegae fondsen binnen het
Tilburgse platforum. Daarmee worden andere netwerken binnen het bereik van de VVT vrijwilligers gebracht
en vice versa.
3. Activiteiten verleden en nu
De VVT en de VincentShop verstrekken bijdragen (in geld en natura) aan particulieren die in armoede leven en
verstrekt de VVT en de VincentShop Tilburg bijdragen aan projecten. Deze financiële bijdragen zijn verderop in
deze jaarrekening toegelicht.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Vincentiusvereniging
http://www.vincentiusvereniging.nl/geschiedenis.php
5
http://www.vincentiusvereniging.nl/vincenpaul.php
3
4
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De VVT heeft daarnaast in het verleden al een aantal activiteiten opgezet binnen de doelstellingen van de vereniging. In het onderstaande bespreken we de belangrijkste.
3.1 VINCENTSHOP
In de VincentShop worden tweedehands spullen verkocht die de Tilburgse samenleving en mensen en bedrijven in de omgeving van Tilburg schenken.
 De SHOP is gespecialiseerd in kleding, maar er worden ook allerlei andere zaken verkocht, zoals meubels,
huisraad en enig witgoed.
 Boeken worden op de jaarlijkse boekenmarkt (vaak in de zomer) verkocht.
 Goederen kunnen in de SHOP tijdens de openingstijden afgegeven worden. Deze goederen worden dan
geschonken aan de SHOP. Het is ook mogelijk dat goederen, huisraad, boeken etc. die in de SHOP verkocht
kunnen worden, thuis bij de goede gevers of hun nabestaanden, op afspraak worden opgehaald
 De goederen die worden aangeboden moeten in ‘verkoopbare’ staat zijn, daar de SHOP niet over personeel
of vrijwilligers beschikt om reparaties uit te voeren.
 De netto inkomsten en donaties van de SHOP worden o.a. besteed aan projecten en giften in het kader van
armoedebestrijding in Tilburg zoals de Kerstpakketten actie, alsmede enkele projecten over de gehele wereld waar Tilburgers in betrokken zijn en het overige gedoneerd aan de VVT.
3.2. Stichting SORT (Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg)
Stichting SORT (Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg) is ontstaan vanuit een initiatief van de Vincentius
Vereniging Tilburg. Door een sponsorconcert in 1998, is de investering mogelijk gemaakt door met name de
Lions Club De Regte Heide en de stichting Katholieke Noden in Hilversum en de stichting Aidsondersteuning
Midden Brabant naast de Vincentius Vereniging Tilburg. Door het resultaat van acties en ondersteuning van
o.a. het bedrijfsleven in Tilburg is in 1999 het vakantiehuis gerealiseerd.
Het vakantiehuis is geplaatst op camping 't Zand in Alphen (N.Br.). Het biedt plaats aan 6 personen en is volledig ingericht en van alle gemakken voorzien. Er zijn voorzieningen aangebracht, zodat ook de minder valide
medeburger er gebruik van kan maken.
De Leeuwenkoning is bedoeld om gezinnen, die van een uitkering of minimum inkomen moeten rondkomen, in
de gelegenheid te stellen, tegen een geringe vergoeding, een vakantie te laten vieren, om even aan de beslommeringen van het dagelijks leven te ontkomen. Ook mensen, uit deze doelgroep, die een handicap hebben, kunnen, gezien de aanpassingen in het vakantiehuis, hier goed terecht.
De stichting SORT heeft een eigen bestuur en maakt een eigen verslag. Ook SORT kent alleen vrijwilligers als
bestuursleden, gastvrouwen en vrijwilligers voor onderhoud. Er is geen personeel in dienst.
In het jaar 2016 is de accommodatie ruim 19 weken in gebruik geweest via verhuur aan de doelgroep. Een
week telt als 7 aaneen gesloten dagen Er vindt geen gebruik door of verhuur plaats aan anderen dan de doelgroep. In 2015 is groot onderhoud uitgevoerd aan de keuken, woonkamer en vooral de badkamer (zoals herstel
constructie en bedekking vloer, wanden, sanitair, leidingen gas en water). Dit is mede mogelijk gemaakt door
schenkingen door derden, waaronder de VVT. Er hebben in 2016 in totaal 83 personen (2015: 73; 2014: 95)
vakantie genoten in De Leeuwenkoning. Ongeveer 10 % van de gasten (2015 en 2014: ook 10%) heeft een handicap.
3.3. COMMISSIE VAN TOEWIJZING
Ook 2016 was voor de Commissie een druk jaar. In 2013 was het aantal aanvragen wat wij binnenkregen een
120-tal. In 2014 liep dat op naar 160. In 2015 een kleine 200. En in 2016: waren dat ca. 215 aanvragen.
Wij zijn het eindstation in het verstrekken van geld. Wij gaan pas helpen als zowel particuliere als maatschappelijke instellingen gebruik gemaakt hebben van de voorliggende voorzieningen zoals bijv. Bijzondere Bijstand.
Dat is een zaak die wij goed in de gaten houden, omdat de toegang tot de Vincentius Vereniging makkelijker is
dan de paperassen van de gemeente.
De soorten aanvragen zijn niet zo heel veel veranderd. Het grootste gedeelte van ons budget gaat nog altijd
naar het uitgeven van leefgeld. Zeer regelmatig komt voor dat mensen geen cent meer in huis hebben om de
hoogstnoodzakelijke boodschappen te kunnen doen. Met het geven van een aantal tientjes kunnen wij dan
deze ergste nood even verminderen.
Er blijven potentiele, -vaste-, klanten die regelmatig met een vraag bij ons komen. Wanneer het een structureel
karakter gaat krijgen, proberen wij hen door te verwijzen naar deskundige relaties zoals het IMW (lees maatschappelijk werk).

VVT Jaarrekening 2016, ALV 4.4.2017

-14-

Het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering, naast de basisverzekering, is voor veel mensen
(bijv. in schuldsituatie) niet mogelijk. Vandaar dat wij regelmatig de vraag krijgen of wij kosten van gehoorapparaten, brillen en gebitten willen betalen. De voorziening vanuit de basisverzekering in deze is nul.
De vraag voor financiële ondersteuning loopt zeer uiteen. Van fietsen, computers, energiekosten tot medicijnkosten voor een hondje dat in België behandeld wordt. Het het verleden zijn afspraken met Poubelle gemaakt
over de verstrekking van fietsen. Zij leveren nog steeds tot wederzijdse tevredenheid op ons verzoek en namens de Commissie betaald. Een vast bedrag per fiets met hangslot.
Een belangrijke verandering die eind 2015 is ingezet, is ons nieuwe mailadres: commissie.vvt@gmail.com
Hierdoor werd de stroom van aanvragen zoveel mogelijk per mail ontvangen en beantwoordt. Wij kunnen als
Commissie de aanvragen nauwkeuriger bekijken en behandelen. Per telefoon gebeurt dit meer adhoc. Het
aantal telefoontjes is aanzienlijk afgenomen en dat heeft ook direct effect gehad op de telefoonkosten van de
VVT.
3.4. DE CONFERENTIE TROUWLAAN Tilburg
Vanaf 2014 maakt het jaarverslag van de Conferentie Trouwlaan onderdeel uit van het verslag van de VVT. De
conferentie is verder zelfstandig.
De conferentie is in 2016 10 keer bij elkaar geweest (2015: 10 ). Er is aan een aantal gezinnen en alleenstaanden (2015: 14) hulp geboden met kleine bedragen. In totaal is in 2016 voor een bedrag van € 265 (inclusief
kosten betalingsverkeer) aan steun verleend. In de meeste gevallen ging het om leefgeld. Door wijziging in de
samenstelling van de commissie en gewijzigde regels bij de bank heeft de overdracht van de machtiging bij de
bankrekening van de Conferentie vertraging opgelopen. Met het bestuur van de VVT zal dit zo spoedig mogelijk
in 2017 opgeloste worden.
3.5. LEERGELD
In steeds meer gezinnen is het financieel niet meer haalbaar om de kinderen mee te laten doen met de voetbalclub of de muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp) zijn voor velen niet meer op te brengen. Deze gezinnen kunnen in een aantal gemeenten rekenen op de
activiteit van de VincentiusVereniging onder de naam Leergeld.
In de VVT is dit werk in 1996 begonnen, waar het ontwikkeld is tot een afzonderlijke Stichting Leergeld: een
fonds, dat steun verleent aan schoolgaande kinderen, die in de greep van de armoede zitten.
In de stichting Leergeld Tilburg wil men op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling
van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.
De Leergeld missie is preventie van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Daardoor wordt weer voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen.
Leergeld richt zich op ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een minimum inkomen die hun kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen via bijstand, studiefinanciering of een andere
regeling of die hun kosten pas op een later tijdstip vergoedt krijgen.
Leergeld bemiddelt tussen de betrokkenen en hulpverlenende instanties, geeft financiële hulp via een gift,
renteloos voorschot of een renteloze lening. Het gaat in dergelijke situaties om bijvoorbeeld:
 Kosten van boeken en lesmateriaal
 Verplichte deelname aan werkweken van school
 Een gedeelte van de kosten voor een schoolreis
 Aanschaf van verplicht gereedschap en andere materialen
 Schoolgeld
 Kosten voor het overblijven op school
 Kosten die direct verband houden met het met succes doorlopen van een opleiding
 Kosten voor deelname aan buitenschoolse activiteiten, zoals sportclubs, recreatieve clubs of kosten voor
muzische vorming
 Kosten van activiteiten die eraan bijdragen dat kinderen zich kunnen ontplooien, ook in relatie met anderen.
Initiatieven voor leergeld (-achtige) projecten zijn genomen bij de VincentiusVerenigingen Arnhem, Boxtel,
Bergen op Zoom, Eindhoven, ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Maastricht (Rugzakje-net-wel), Oldenzaal,
Roermond (Leerhulp), Roosendaal, Tilburg en Utrecht. De VincentiusVereniging Udenhout en Biezenmortel
heeft een eigen Jeugdfonds Vincent. De doelstellingen van dit Jeugdfonds Vincent komen overeen met die van
stichting Leergeld.
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De huidige Stichting Leergeld Tilburg was in het verleden subsidieontvanger van de VVT, maar maakt in formele
zin geen deel meer uit van de VVT familie.
Vanaf 2014 is het contact met de stichting Leergeld Tilburg aangehaald. Vanaf medio 2014 krijgt de stichting
Leergeld een grote projectsubsidie voor enkele jaren achtereen van 10.000 euro per kalenderjaar. Dit is voor de
aanschaf van ruim 100 fietsen per jaar voor scholieren die na indicatiestelling via de stichting leermiddelen en
een fiets ontvangen. De VincentShop stelde in 2016 ook nog een bedrag beschikbaar voor het werk van de
Stichting Leergeld Goirle.

0-0-0-0-0-0
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