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Jaarrekening 2017
VincentiusVereniging Tilburg

Deze Jaarrekening 2017 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 2017 van de Vereniging.
3. De balans per 31.12.2017 van de Vereniging VVT.
In een bijlage zijn enkele (historische) feiten opgenomen.

Deze jaarrekening is opgesteld door het bestuur,
en vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering VVT 13 maart 2018
en getekend door het bestuur van de Vincentius Vereniging

Versie beheer: 13 maart 2018;vastgesteld in ALV VVT 13 maart 2018
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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 nummer
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 Vincentius Vereniging: “
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.
Missie en doel
De missie van de VVT is om armoedebestrijding in de gemeente Tilburg aan de basis te organiseren
en te faciliteren waarmee de zwakkeren in Tilburg een beter leven krijgen. Directe en persoonlijke
hulp en advies staan daarbij centraal. Waar mogelijk wordt getracht de situatie van hulpbehoevende
mensen structureel te verbeteren. Belangrijke schakel daarbij is de kringloopwinkel de VincentShop
te Tilburg en de stichting SORT om een vakantie te kunnen genieten die er vaak bij inschiet of financieel anders onmogelijk is.
De VVT stelt zich, wat formeler gezegd, 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.

1

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 Vincentius Vereniging te Tilburg over de periode 1880-1979 in dossier nrs. 892-893 van het
archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.
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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.

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.
Andere 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
middelen aangewend voor de VVT doelstellingen.
De vereniging is eigenaar van het pand aan de Veemarktstraat dat weer wordt verhuurd aan de
Stichting VincentShop te Tilburg. Er wordt een marktconforme huur in rekening gebracht. Daarnaast
huurde de vereniging tot begin 2017 een kantoorruimte waar ook de bestuurs- en commissievergaderingen worden gehouden. Vanaf aart 2017 wordt nu bij bestuursleden en commissieleden thuis
vergadertd.
Het bestuur van de VVT, het bestuur van de 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 zelf.
In 2014 is in de Algemene Ledenvergadering definitief besloten dat de VincentShop vanaf 2015 in
een zelfstandige stichting wordt ondergebracht en voort te zetten als zelfstandige persoonlijkheid
waarbij het bestuur VVT nog enige taken min of meer dirigerende resp. toezichthouden taken heeft
in de bestuurssamenstelling en de financiën. Vanaf 2015 heeft de stichting VincentShop Tilburg een
eigen jaarrekening en bestuur.
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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 uitmondend in de wijziging in de
statuten van de vereniging op 25 november 2014 bij de notaris gepasseerd.
1.2 BESTUUR, HONORERING, ANBI.
1.2.1 Leden en bestuur en dochters
De vereniging kent leden, vrijwilligers en begunstigers en een ere lid.
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.
Ons enig nog levende erelid Suus von der Fuhr – In ’t Veld overleed op 25-8-2017 in haar 97-ste levensjaar. Op de volgende bladzijde staat een in memoriam afgedrukt.
De ALV komt minstens eenmaal per jaar bijeen, in 2017 was dat wederom 1 maal.
De VVT heeft op 31 december 2017 38 geregistreerde leden waarvan de meesten als vrijwilliger in de
stichting VincentShop Tilburg actief zijn en een klein aantal in de de stichting SORT. Vrijwilligers van
de vereniging, van de stichting VincentShop Tilburg en van de SORT kunnen, maar moeten niet, lid
van de vereniging zijn. Leden van de vereniging betalen geen verplichte contributie.
Het bestuur heeft in 2017 als voltallig bestuur 7 maal (2016: 9x) plenair vergaderd, te weten: 8 februari, 14 maart, 4 april (tevens ALV), 16 mei, 29 juni, 12 september en 31 oktober.
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.
Ook was er een geanimeerde vrijwilligersbijeenkomsten van de Shop en SORT samen met het bestuur
VVT, de zogenaamde zomer barbecue.
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 onderging in 2017 geen wijzigingen.
Op 31 december 2016 was het 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
: mevrouw (MAP) Mirjam Clarijs.
Mirjam Clarijs was tot en met zomer 2017 voorzitter van de Commissie van Toewijzing. Zij is daarin
opgevolgd door Liz Wittkampf die al deel uitmaakte van de commissie.
Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de VVT. In 2018 treedt één bestuurslid
volgens dat rooster af.
De heer Tacke maakt deel uit van het bestuur van de SORT, benoemd op voordracht van het bestuur
van de VVT.
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De heer Mols maakt deel uit van het bestuur van de stichting VincentShop Tilburg. Hij bekleedt de
functie van voorzitter van die stichting.
In Memoriam Suus von der Fuhr-In ’t Veld

Suus von der Fuhr – In ’t Veld : “Eerst de ander, dan jezelf”.
Suus is tot haar overlijden bij de, bij haar, VVT betrokken. Ze gaf indertijd de aanzet tot het opgaan van de
verschillende Vincentius Conferenties en Het Centraal Magazijn. Dat magazijn was ontstaan als reactie op
de Watersnoodramp in 1953, nu 65 jaar geleden. Conferenties en Centraal Magazijn gingen daarna dus
verder als Vincentius Vereniging Tilburg. Zij bezocht tot recent nog steeds de ledenvergaderingen van de
VVT. Ze gaf ongevraagd de ledenvergadering en het bestuur zeer gewaardeerd advies. Suus was naast
erelid drager van de Gouden Speld van de vereniging en voormalig voorzitter, naast ruim 40 jaar vrijwilliger. Voor haar inzet voor mens en samenleving onderscheiden met de Gouden Speld van de gemeente Tilburg en Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Suus stond aan de basis van samenwerking van organisaties en parochies bij de armoedebestrijding in
Tilburg en omgeving. Vanaf de Watersnoodramp in 1953 was ze op veel fronten en in veel functies actief,
binnen en buiten de Vincentius Vereniging. Zij zorgde dat de magazijnen van de 33 parochies samengingen om zo sneller en beter te kunnen reageren op hulpverzoeken. Dat magazijn is uiteindelijk uitgegroeid tot
de huidige Vincent Shop in Tilburg.
Van huis kreeg ze een motto mee dat ze doorleefde, uitdroeg maar vooral praktiseerde. “Eerst de ander, dan
jezelf”. Zonder onderscheid des persoons zag én benoemde zij vaak als eerste het onrecht onder mensen in de
knel en ging over tot actie. Ze was de stem én de pen van de zwijgenden en verdrukten. Wat ze realiseerde
heeft tot vandaag de dag betekenis. Het is gestoeld op barmhartigheid en rechtvaardigheid zonder onderscheid tussen personen, afkomst, geloof, etniciteit, seksualiteit of levensvisie. Haar eigen daadkrachtige én
onbaatzuchtige manier van leven is voor velen nog steeds een voorbeeld.
Suus was wars van ongefundeerd en autoritair gezag en sprak mensen er persoonlijk op aan. Opkomen voor
rechtvaardigheid in solidariteit was haar eerste, tweede en derde natuur. Dat deed ze als het kon 7 decennia
lang met stille diplomatie, maar waar nodig met een scherpe tong en pen. Ze vond dat ze dan maar lastig
moest zijn. Luisteren, waarnemen, niet veroordelen; wel haar hand om de schouder van de ander. Daarna
overleggen en aanjagen. Vooral het aanspreken en het doen voor anderen heeft haar tot op hoge leeftijd gedreven.
Vanuit onze, haar, vereniging nam zij samen met anderen het initiatief tot het oprichten van het HIV Trefpunt in Tilburg, de stichtingen Leergeld in diverse plaatsen, het landelijk AIDS beraad.
Ze schrijft als Martha brieven2 aan God. Dat heeft ze twintig jaar gedaan tot 1996. Voor velen tot op de dag
van vandaag inspiratie via een van haar brieven:

“Een dood kuikentje, gevallen blad, een overleden mens, dood hoort bij leven ......
Aanvaardbaar, ja Heer, maar we durven het nog niet zo goed aan.
Duister dooraderde schittering in uw ketting van kralen, leven, dood en opstaan ten leven in eeuwigheid.
God, ik weet er nog geen raad mee, laat mij niet vallen ...
U groet Uw liefhebbende Martha.”
De vrijwilligers, leden en bestuur van de Vincentius Vereniging Tilburg en de Stichting Vincent Shop Tilburg en de Stichting SORT namen van haar afscheid op de natuurbegraafplaats in Alphen en schreven:
Lieve Suus, God laat je niet vallen. Hij heeft je, zoals Christoffel dat nog steeds doet, gedragen na met open
armen ontvangen te zijn waarbij aan zijn zijden je geliefde man en vier zonen hem vergezelden .

2

www.marthaschrijftgod.nl
Jaarrekening en Jaarverslag 2017, vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de Vincentius Vereniging Tilburg op 13.3.2018

-6-

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 2017 niet gewijzigd en 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.
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 en ontslagen door het bestuur
van de VVT.
De stichting VincentShop brengt een eigen jaarrekening / jaarverslag uit. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
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 2017 waren er geen mutaties in het SORT bestuur.
Twee bestuurders van het bestuur van SORT worden benoemd door VVT.
Het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

: mevrouw
: mevrouw
: de heer
: de heer

E. van Kasteren,
(benoemd door VVT),
W.Horvers - Vermelis,
W. van Dijk,
M.J. Tacke,
(benoemd door VVT).

Het bestuur van SORT heeft besloten de stacaravan in eigendom te verkopen en het werk vooralsnog
voort te zetten op basis van gehuurde chalet(s). Het netto resultaat 2017 wordt aan het eigen vermogen toegevoegd en ingezet om de activiteiten in komende jaren mede te blijven financieren. De
instanties die indertijd hebben bijgedragen aan de aankoop van de toen nieuwe stacaravan zijn uiteraard over deze verkoop geïnformeerd.
De stichting SORT brengt een eigen jaarrekening / jaarverslag uit en licht daarin toe de transactie
rond de eigen caravan.
De heer Tacke, bestuurslid van de VVT, neemt deel in de stuurgroep van het Schulden Vrijmaatjes
project in Tilburg. Aan dit project heeft de VVT de afgelopen jaren ook een financiële bijdrage geleverd.
1.2.2 Conferenties
Naast leden kent de VVT nog één Conferentie namelijk die van de Trouwlaan. De andere Conferenties in Tilburg zijn indertijd gefuseerd waaruit de VVT ontstond. Conferenties waren in het verleden
veelal in en rond een parochie georganiseerd en zijn indertijd op een na allemaal in de VVT opgegaan.

Jaarrekening en Jaarverslag 2017, vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de Vincentius Vereniging Tilburg op 13.3.2018

-7-

De VVT financiert de Conferentie Trouwlaan en in de jaarrekening worden de bedragen opgenomen
die de VVT aan de Conferentie beschikbaar stelt. De conferentie voert een eigen administratie.
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
Vanaf 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. Tevens geven wij aan welk
beleid de vereniging heeft, en hoe wij de taken uitvoeren en daarover ook publiekelijk verantwoording afleggen. Aan de ANBI status zijn condities en verplichtingen verbonden zoals een aantal voorwaarden op het gebied van organisatie, doel, financiën en transparantie waaraan de VVT moet voldoen. De belangrijkste financiële condities zijn:
 90% eis: de organisatie zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit houdt in
dat minimaal 90% van de (netto) opbrengsten voor dit doel worden aangewend
 geen winstoogmerk en geen gerealiseerde winsten;
 beperkt eigen vermogen toereikend voor het werk voor het doel van de ANBI (bestedingscriterium).
Voordelen van de ANBI status hebben betrekking op schenkingen, deze zijn volledig vrijgesteld van
schenkbelasting indien aan de geldende voorwaarden is voldaan. Ook komen schenkingen aan de
VVT daardoor in aanmerking voor aftrek bij zowel inkomsten als vennootschapsbelasting.
De website van de VVT voldoet aan de eisen van de belastingdienst zoals openbare en transparante
publicatie. Met de ANBI webpagina voldoet de VVT ook aan voornoemde verplichtingen.
1.3.1 STRUCTUUR VVT
De VVT is een vereniging. In de loop van de jaren is de formele structuur waarin de Vincentius gedachte zijn vormgegeven in de stad aangepast. Op dit moment de activiteiten van de vereniging als
volgt ingedeeld:
 VVT, waarin de verenigingsactiviteiten zijn ondergebracht met bestuursactiviteiten en de Commissie van Toewijzing,
 VincentShop Tilburg waarin de exploitatie winkel in gebruikte goederen aan kleding, huisraad en
boeken,
 Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg SORT, deze faciliteert vakanties in een stacaravan in de
buurt van Tilburg voor mensen in armoede situatie.
De SORT is vanuit de VVT in mei 1998 opgericht als spin-off van de VVT. De SORT is een ANBI instelling en heeft geen winstoogmerk.
Per 2015 zijn de activiteiten van de VVT Shop geen juridisch onderdeel van de VVT maar ondergebracht in de aparte stichting VincentShop Tilburg. De Algemene Ledenvergadering van de VVT besloot daartoe in 2014.
De stichting VincentShop heeft direct na oprichting van de Belastingdienst vrijstelling verkregen van
BTW heffing.
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1.3.2 NAAST VVT DOCHTERS OOK TOEGELATEN TOT ANBI
De VVT, de VincentShop en SORT zijn allemaal een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij voldoen aan de ANBI eisen van de Nederlandse Belastingdienst.
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.
De jaarrekening van de VincentShop wordt door het stichtingsbestuur vastgesteld en ter kennis gebracht van het VVT bestuur en de Algemene Leden Vergadering van de VVT.
Het jaarlijkse netto positieve resultaat van de Stichting VincentShop Tilburg wordt binnen de daarvoor geldende termijnen in elk lopende boekjaar aan de Vereniging geschonken voor het realiseren
van het goede doel van de VVT. De Stichting heeft geen eigen vermogen op enkele euro’s na.
De jaarrekening van SORT wordt door het stichtingsbestuur vastgesteld en ter kennis gebracht van
het VVT bestuur en de Algemene Leden Vergadering van de VVT.
1.4 SAMENWERKING IN DE TILBURGSE ARMOEDE BESTRIJDING

De VVT werkt als bestuur samen met andere fondsen m.b.t. de armoede bestrijding. Zo is er het Regionale Fondsen Overleg RFO. Met een tiental fondsen uit het Regionaal Fondsen Overleg MiddenBrabant is een gezamenlijke website www.goededoelendichtbij.nl ontwikkeld om meer (regionale)
naamsbekendheid voor de betreffende fondsen te krijgen. Dit moet leiden tot stroomlijning van subsidieaanvragen en
ook tot behoud van nalatenschappen en schenkingen voor de regio
Tilburgs OndersteuningsFonds TOF

Via haar Commissie van Toewijzing wordt samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties
in de stad weer samengewerkt met het Tilburgs Ondersteuningsfonds TOF, ondergebracht bij Contour de Twern, www.contourdetwern.nl/dit-doen-we/diensten-az/financien/14886/ondersteuningsfonds-tilburg.html
Voor het TOF geldt dat aanvragen door hulpverleners die bezig zijn met de ondersteuning van burgers in de stad ingediend kunnen worden. De TOF aanvraag moet altijd onderdeel zijn van een plan
om te komen tot structurele verbetering van de situatie.
Er wordt een tegemoetkoming toegekend als er sprake is van (samengevat):
 kosten of het niet kunnen betalen van lasten als gevolg van de economische crisis;
 kosten die voor rekening van de burger komen vanwege recente bezuinigingen, en het is de bedoeling dat de TOF vergoeding bijdraagt aan een zachte landing van de maatregelen;
 kosten als gevolg van elkaar tegensprekende overheden/regelingen;
 onvoorziene en noodzakelijke kosten of schulden om te voorkomen dat er stagnatie optreedt
tijdens lopend hulpverleningscontact;
 alle vergoedingen moeten aantoonbaar bijdragen aan een structurele verbetering van de situatie
dan wel stabilisering hiervan.
Er wordt geen vergoeding gegeven als er sprake is van:
 kosten waarvoor een andere voorziening voorliggende is;
 kosten die al gemaakt zijn of reeds bestaande schulden;
 eigen risico.
Wanneer sprake is van een zeer schrijnende situatie waar direct een oplossing moet worden geboden kan in afwijking van de TOF criteria toch een vergoeding worden gegeven. In deze situaties kan
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ook sprake zijn van een lening, in termijnen terug te betalen. Dit ter beoordeling van de toetsingscommissie.
Andere relevante fondsen
Ook zijn een groot aantal fondsen actief in Tilburg die soms integraal armoedebestrijding als hoofddoelstelling hebben, in andere gevallen ondersteunend kunnen zijn aan armoedebestrijding. In alfabetische volgorde zijn deze hieronder vermeld3:
1. Het Bergmansfonds heeft primair tot doel het bieden van financiële hulp bij het realiseren van vernieuwende projecten door instellingen en organisaties die actief zijn op het
gebied van gezondheidszorg in Tilburg en omgeving. Subsidieaanvragen met een zorg
vernieuwend karakter, d.w.z. gericht op het verbeteren van kwaliteit of op het ontwikkelen van vergelijkbare zorg tegen lagere kosten (‘slimmere zorg’), krijgen speciale aandacht van de Stichting www.bergmansfonds.nl/
2. Het Charlotte Fonds heeft ten doel: het welzijn bevorderen van lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen, verblijvend in instellingen, gericht op de terreinen van educatie, behandeling, zorg en onderzoek. Het werkgebied van het Charlotte
Fonds beperkt zich tot Tilburg en de regio www.charlottefonds.nl .
3. CZ Fonds ondersteunt zorgvernieuwende projecten die niet via de reguliere kanalen gefinancierd kunnen worden. Het fonds is een regionaal fonds en richt zich voornamelijk
op initiatieven uit Zuid- Nederland. Voorop staat dat deze projecten gericht zijn op de
verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers van de (gezondheids)zorg
www.cz.nl/over-cz/cz-fonds .
4. Johan Stekelenburg Stichting heeft tot doel van de stichting is kansen voor kwetsbare
en kansarme kinderen van 0 – 12 jaar in de regio Tilburg vergroten d.m.v. financieel ondersteunen van kleinschalige, eenmalige projecten voor de doelgroep in Tilburg zodat
het mogelijk wordt om kinderen te laten meedoen in de maatschappij
www.johanstekelenburgstichting.nl .
5. Leergeld, een Stichting indertijd als initiatief van oa Suus von der Fuhr, voorzitter toen
van de VVT, als spin-off van de VVT opgericht. Leergeld is nu een zelfstandige stichting
die mede vanuit de VVT projectmatig gefinancierd werd. Leergeld heeft als doel het
voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen en om hen zo normaal mogelijk te laten participeren in de samenleving. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten Website: www.leergeldtilburg.nl .
6. Het Lindeboomgenootschap, deze vereniging stelt zich ten doel, door middel van jaarlijkse contributie van haar leden de sociale en culturele activiteiten in Tilburg financieel
te ondersteunen. Daarnaast worden door de vereniging jaarlijks activiteiten ondernomen om de onderlinge contacten tussen de leden te onderhouden en de band met Tilburg en zijn inwoners te verstevigen www.lindeboomgenootschap.nl .
7. Mooi zo Goed zo heeft als doel de leefbaarheid in Tilburg te bevorderen, een bijdrage
(in geld, goederen of diensten) leveren aan het sociale gezicht van Tilburg. MzGz is een
onderdeel van Contour de Twern www.mooizotilburg.nl .
8. Het Rabobank Fonds Coöperatief Dividend Tilburg e.o. ondersteunt activiteiten waarbij
mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Met het Fonds Coöperatief Dividend
steunt Rabobank projecten en initiatieven die een structurele bijdrage leveren aan de
leef- en woonomgeving van haar leden en klanten. Het is bedoeld om op basis van samenwerking met name maatschappelijke, duurzame ambities te realiseren. De onder-

3

Bron: PGWG, het Platform Gezondheid en Welzijn Goirle www.pgwg.nl zie ook www.goededoelendichtbij.nl
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steuning die het Coöperatief Dividend biedt is niet-commercieel gericht
www.rabobank.nl/lokale-bank/tilburg-en-omstreken/sponsoring .
9. Het Tivolifonds subsidieert voornamelijk initiërende en vernieuwende activiteiten, om
zo een bijdrage te leveren aan een investering die door een vereniging wordt gedaan.
Hierbij gaat het om activiteiten op ideëel, sociaal, cultureel, educatief en sportief gebied. Het fonds subsidieert uitdrukkelijk geen budgettaire kosten, exploitatiekosten of
verkapte salarissen. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit in Tilburg (of zeer directe omgeving) plaatsvindt en dat de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Geen website,
wel bereikbaar via tivolifonds@home.nl .
10. De VBG, de Stichting vrijetijdsbesteding gehandicapten, organiseert voor alle zorgboerderijen in Nederland uitstapjes naar de Efteling. Door middel van sponsoring uit het
midden en kleinbedrijf in de nabije omgeving van de zorgboerderij worden deze uitstapjes bekostigd www.stichtingvbg.nl.
11. Vivant, de Stichting staat voor “dat zij leven” is bedoeld om kleinschalige initiatieven te
ondersteunen die de positie voor kansarme groepen blijvend kunnen verbeteren. Het
doel is het bestrijden van armoede door het verlenen van financiële steun aan projecten
voor degenen die niet in staat zijn zelf verbetering in hun positie aan te brengen; mensen minder afhankelijk van derden te maken en te begeleiden naar een beter en zelfstandiger leven; projecten voor medische en educatieve hulp www.stichtingvivant.nl
12. ZorgSaam voor Jeugd heeft als doelstelling het bevorderen van werkzaamheden alsmede ondersteunen van nieuwe initiatieven op gebied van jeugdhulpverlening, sociaalcultureel werk voor jeugdigen, jeugdbescherming e.d. De stichting ondersteunt innovatieve hulpverleningsactiviteiten t.b.v. jongeren in Midden-Brabant
www.zorgsaamvoorjeugd.nl
13. Het Stimuleringsfonds van de leden coöperatie Thebe Extra, met dit fonds worden
maatschappelijke projecten, die de leefbaarheid in wijk of dorp bevorderen, ondersteund. Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen en ideeën, maar ontbreekt
het aan financiële middelen. Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project
kans van slagen www.thebe-extra.nl/stimuleringsfonds-projecten .
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Hoofdstuk 2
Rapport Jaarrekening 2017
2.1 Rekening en verantwoording over 2017
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 31.12.2017 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 2017 als onderstaand ontwikkeld met
vergelijking met de vastgestelde begroting 2017, en de realisatie 2016. In de opstelling is de verdeling
van de uitgaven naar goede doel bestemming en overige kosten opgenomen, in bedragen en percentage van de gehele begroting.

VINCENTIUSVERENIGING Tilburg
BESTUUR

REALISATIE 2017

specificatie

Baten
Huuropbrengsten Veemarktstraat
donaties particulieren, bedrijven aan VVT
donaties uit netto resultaat VincentShop
donaties te ontvangen > 1 april volgend boekjaar
renten/dividenden
subtotaal
TOTAAL BATEN

€
€
€
€
€

totaal

Begroting 2017
in %
van
lasten

specificatie

€
€
€
€
€

17.820
5.308
0
46.800
5.622
€
€

totaal

REALISATIE 2016
in %
van
lasten

€
€
€
€
€

17.820
1.000
37.000
0
7.180
€
€

75.550
75.550

specificatie

63.000
63.000

€
€
€
€
€
€
€

23.773
0
-130
800
1.600
3.000
1.000

€
€
€
€
€
€
€

35.000
0
0
1.500
9.000
3.000
3.000

€
€
€
€
€
€
€

25.883
0
-420
1.330
5.550
2.700
6.000

- bijdragen groot project (en)

€

3.000

€

10.000

€

10.000

- afdracht/donaties aan VVN

€
totaal €

4.000
€

€

3.500

€

2.670

Huisvestingskosten/verzekeringen
- huur kantoor Hoogvensestr, all-in (tot 1.4.2017)
- onvoorzien huisvesting VVT en Shop
- verzekeringen, incl. WA etc.
- gemeentelijke heffingen/eigenaarsdeel
totaal
Algemene kosten
externe advisering en Notaris
communicatie en promotie materiaal
porti (en postbus tot en met 2016 )
kantoorartikele/drukwerk
abonnementen/lidmaatschappen
representatie
advertenties
kantine kosten, kleine consumpties
(leden)bijeenkomsten, scholing, ALV
website
bankkosten
telefoonkosten
overige kosten onvoorzien en rekenverschillen
totaal
TOTAAL LASTEN
Resultaat (- is tekort, + is over)

€
€
€
€

€
€
€
€

1.200
754
1.402
481
€

€
€
€
€
€
€

0
0
59
247
59
196

€
€
€
€
€
€
€

1.286
0
933
598
496
197
22

€

82%

3.836

€
€

4.093
44.972

€

30.577

86%
€
€
€
€

1.800
0
900
500
€

9%

9%
100%

65.000

3.200

4%

1.000
1.000
300
100
200
200

€
€
€
€
€
€

0
0
292
47
80
165

pm
€
€
€
€
€
€

50
1.500
2.000
500
250
300

€
€
€
€
€
€
€

0
0
1.263
1.556
438
187
2

7.400
75.600

€

-12.600

€
€

60.739
60.739

€

53.713

81%

€

8.468

13%

€
€

4.030
66.211

6%
100%

€

-5.472

7.200
0
799
469

€
€
€
€
€
€

€
€

in %
van
lasten

17.280
453
25.000
10.000
8.006

Lasten
Verstrekte bijdragen binnen doelstellingen
- via de Commissie van Toewijzing
aflossing leningen verstrekt in boekjaar
oudere leningen of terugbetaling gift VVT
- bestedingen via Conferentie Trouwlaan
- ondersteuning diverse parochies etc..
-ondersteuning kindervakanties via fraters
- overige bijdragen projecten

37.043

totaal

10%
100%
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VINCENTIUSVERENIGING Tilburg
BESTUUR

REALISATIE 2017

specificatie

Baten
Huuropbrengsten Veemarktstraat
donaties particulieren, bedrijven aan VVT
donaties uit netto resultaat VincentShop
donaties te ontvangen > 1 april volgend boekjaar
renten/dividenden
subtotaal
TOTAAL BATEN

€
€
€
€
€

totaal

Begroting 2017
in %
van
lasten

specificatie

€
€
€
€
€

17.820
5.308
0
46.800
5.622
€
€

totaal

REALISATIE 2016
in %
van
specificati
lasten
e

€ 17.280
€
453
€ 25.000
€ 10.000
€ 8.006

17.820
1.000
37.000
0
7.180
€
€

75.550
75.550

63.000
63.000

Lasten
Verstrekte bijdragen binnen doelstellingen
- via de Commissie van Toewijzing
aflossing leningen verstrekt in boekjaar
oudere leningen of terugbetaling gift VVT
- bestedingen via Conferentie Trouwlaan
- ondersteuning diverse parochies etc..
-ondersteuning kindervakanties via fraters
- overige bijdragen projecten

€
€
€
€
€
€
€

23.773
0
-130
800
1.600
3.000
1.000

€
€
€
€
€
€
€

35.000
0
0
1.500
9.000
3.000
3.000

€ 25.883
€
0
€
-420
€ 1.330
€ 5.550
€ 2.700
€ 6.000

- bijdragen groot project (en)

€

3.000

€

10.000

€ 10.000

- afdracht/donaties aan VVN

€
totaal €

4.000
€

€

3.500

Huisvestingskosten/verzekeringen
- huur kantoor Hoogvensestr, all-in (tot
1.4.2017)
- onvoorzien huisvesting VVT en Shop
- verzekeringen, incl. WA etc.
- gemeentelijke heffingen/eigenaarsdeel

€
€
€
€

advertenties
kantine kosten, kleine consumpties
(leden)bijeenkomsten, scholing, ALV
website
bankkosten
telefoonkosten
overige kosten onvoorzien en rekenverschillen
totaal
TOTAAL LASTEN
Resultaat (- is tekort, + is over)

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

0
0
59
247
59
196

€
€
€
€
€
€
€

1.286
0
933
598
496
197
22

3.836

€
€

4.093
44.972

€

30.577

65.000

€
€
€
€
€

3.200

4%

1.000
1.000
300
100
200
200

€
€
€
€
€
€

0
0
292
47
80
165

pm
€
€
€
€
€
€

50
1.500
2.000
500
250
300

€
€
€
€
€
€
€

0
0
1.263
1.556
438
187
2

7.400
75.600

€

-12.600

60.739
60.739

€

53.713

81%

€

8.468

13%

€
€

4.030
66.211

6%
100%

€

-5.472

7.200
0
799
469

€
€
€
€
€
€

€
€

€
€

2.670

86%

1.800
0
900
500

9%

9%
100%

€
€

82%

1.200
754
1.402
481

totaal
Algemene kosten
externe advisering en Notaris
communicatie en promotie materiaal
porti (en postbus tot en met 2016 )
kantoorartikele/drukwerk
abonnementen/lidmaatschappen
representatie

37.043

in %
van
lasten

totaal

10%
100%

Vanwege de leesbaarheid worden in de toelichting afgeronde bedragen genoemd, in de tabel op de
vorige pagina zijn de precieze bedragen opgenomen.
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017


Baten
 De geraamde huuropbrengst Veemarktstraat is overeenkomstige de begroting gerealiseerd.
De huurprijs wordt jaarlijks met 3% verhoogd.
 Er zijn volgens de huidige statuten geen verplichte contributies voor VVT leden.
 Het netto positieve saldo 2017 van de SHOP was hoger; er werd hiervan 46.800 euro (2016:
35.000) in de vorm van een donatie aan de VVT uitgekeerd.
 De renten en dividenden zijn ruim 1.500 euro hoger dan geraamd, maar veel lager dan enkele jaren geleden ten gevolge van de ontwikkelingen in de rentemarkt.
 De baten waren totaal ruim 12.500 hoger dan begroot.
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Lasten
 De uitgaven voor het goede doel is ruim 37.000 euro geweest (2016: bijna 54.000 euro).
 De commissie van toewijzing had ook minder geld nodig dan begroot. In de afgelopen 2 jaar
blijkt de Commissie aanvragen steeds beter te kunnen adresseren naar voorliggende voorzieningen resp. het TOF, het Ondersteuningsfonds Tilburg 4 zoals eigen bijdragen voor aanvullende medische voorzieningen en identiteitsbewijzen. Dit komt met name door beleidswijzigingen bij de gemeente in het sociale domein.
 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 enkele dagen tijd
vragen.
o Een van de commissieleden 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 Commissie van Toewijzing 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”.
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 bij voorkeur
per mail, ook vanwege de verantwoording naar de VVT. De privacy van de aanvrager wordt
daarbij niet uit het oog verloren.
 De commissie heeft in het verslagjaar wederom minder grotere bedragen per aanvrage toegekend.
 De Conferentie Trouwlaan heeft ondersteuning aan particulieren geleverd. De bijdrage van de
VVT in 2017 was 800 euro (2016: 1.300 euro). Het bedrag dat de Conferentie nog in kas heeft.
opgebouwd uit inkomsten van VVT en derden minus toekenningen en kosten, is ultimo 2017
ca 150 euro. Dit bedrag wordt niet in de balans opgenomen maar blijft in kas bij de Conferentie. In het bovenstaande is uitgegaan van opgave van de Conferentie.
 De parochies hebben in het afgelopen boekjaar nog minder aangevraagd dan in het verleden.
In 2017 was dat samen 1.600 euro.
 Het kindervakantiewerk van de Fraters in Vught voor kinderen uit Tilburg is wederom gesteund op grond van een verlengde meerjarige toezegging. Dit jaar droeg de VVT 3.000 euro
bij. Onze commissie van toewijzing draagt uit haar clientèle namen van gezinnen voor t.b.v.
deelname aan deze vakantiedagen.
 Circa 5 jaar geleden is gestart met een speciale bus van het Missionair Servicecentrum Tilburg
(MST). Een aantal MST vrijwilligers rijden de bus zes dagen in de week. De bus is niet alleen
voor verhuizingen van minima beschikbaar, maar ook voor het gratis ophalen van tweedehandsgoederen, het opruimen van huizen of het vervoer van mensen die dat niet kunnen betalen. De bus kon worden aangeschaft door een bijdrage van o.a. woningcorporatie Tiwos.
Om de bus ook te laten rijden werden andere sponsoren gezocht om delen van de wegenbelasting en verzekering te kunnen betalen. De VVT werd wederom om een bijdrage van 1.000
euro gevraagd in 2017. Deze is toegekend.
 Er is wederom een donatie gegeven, passend binnen de doelstellingen van VVT, ter grootte
van 3.000 euro aan het project SchuldenVrijMaatje (voorheen SchuldHulpMaatjes). In het
verleden is een verlengde meerjarige toezegging door VVT aan het project gedaan.
 VVT is lid van de VincentiusVereniging Nederland, VVN. Op grond van historische maar inmiddels verouderde en weinig transparante gegevens werd tot en met 2016 de landelijke
contributie van de VVN vastgesteld.
Vanaf 2017 is een andere verdeling naar draagkracht per aangesloten vereniging van toepassing. Vanuit ons bestuur zijn daarvoor ook voorstellen gedaan en berekeningen uitgevoerd
die door de lokale penningmeesters van de Vincentius-verenigingen en het VVN bestuur zijn
overgenomen. Na ampele discussie in de algemene vergadering van de VVN is de contributie
vastgesteld vanaf 2017. Daarmee kan de VVN haar doelen ook uitvoeren.

www.contourdetwern.nl/aanbod/activiteiten-diensten/diensten-a-z/financien/14886/ondersteuningsfonds-tilburg.html
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De VVN heef in de jaren voor 2017 een forse taakstelling uitgevoerd om de kosten van VVN te
verlagen naar het strikt noodzakelijke, o.m. door anders te gaan werken en scherper de missie van de VVN uit te dragen.
Vanuit de Brabantse grootstedelijke Vincentiusverenigingen is daarop gestuurd. De VVN
heeft toen ook haar kantoorruimte verkocht en is ingetrokken bij de collega vereniging in Den
Bosch waar een ruimte wordt gehuurd.
De subsidie van de VVT aan het India Project inclsuief de VVN contributie is op 4.000 euro
gebracht (2016: 2.670 euro). Het in voorgaande jaren ook gefinancierde India project van
Vincentius Vereniging Nederland kreeg op basis van eerder meerjarige toezegging een bijdrage die met de contributiebetaling VVN samenloopt.
De eigen huisvestingskosten en verzekeringen van 3.800 euro vallen aanzienlijk lager uit dan
in voorgaande jaren begroot. Eerder werd besloten het kantoorpand aan de Hoogvensestraat
in maart 2017 ter verlaten en geen nieuwe kantoorruimte te gaan huren. Door het steeds
meer virtueel bijhouden van de administratie en vergaderen thuis bij een van de bestuursleden of commissieleden is geen eigen VVT kantoorruimte nodig.
In 2017 lagen de kosten iets hoger dan begroot doordat onvoorziene advieskosten betaald
zijn voor een verbouwingsschets voor het pand in eigendom van de VVT, en doordat niet alle
kosten van verzekeringen van de VincentShop Tilburg in 2017 zijn doorbelast.
De algemene kosten van 4.100 euro (2016: 4.030) blijven ruim binnen de begroting (2017:
7.400 begroot).

Het begrootte negatieve saldo van 12.600 euro voor 2017 is lager uitgevallen, het komt uit op een
positief resultaat van ruim 30.500 euro (2016: 5.500 euro negatief).
82 % van de uitgaven in 2017 (2016: 81%) 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. In 2017 is hier ook aan voldaan.
Van de uitgaven is na aftrek van de huisvestingskosten en de algemene kosten 100% aan het doel
besteed. Dat is dus meer dan de minimale 90% eis die aan een ANBI instelling wordt gesteld. In 2017
is ook hier weer aan voldaan.
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Hoofdstuk 3
3.1 De balans van de vereniging 31 december 2017

31-12-2017
vereniging

31-12-2016
vereniging

31-12-2017
vereniging

ACTIVA

31-12-2016
vereniging

PASSIVA

Materiele activa
gebouw/terrein WOZ OG
overig

Eigen vermogen
€ 230.000
€
0

€ 240.000
€
0

3)

€ 230.000

mutatie WOZ OG

2)

resultaat verslag jaar

€ 240.000

Kortlopende vorderingenm

te vorderen interest

€
€

46.800
5.622

€
€
€
€

10.000
1.200
4.706

€ 913.826

52.422

Groot onderhoud

€
€

20.000
10.000

€
€
€

€

20.000
10.000

30.000

€ 30.000

15.906
Schulden op korte termijn

ABN Amro bank Spaarrek.

€
33
€
925
€ 622.000

Obligaties nominaal

€

ABN Amro bank CvT rekening

€ 934.403
Voorziening huisvesting

Liquide middelen
ABN Amro bank bestuursrek.

€ 915.299
€
4.000
€ -5.473

Voorzieningen

Donatie VincentShop vorig bkjr €
Vooruit betaalde kosten

€ 913.826
€ -10.000
€ 30.577

60.000

€
3.331
€
409
€ 625.000
4)

€

60.000

€ 682.959
€ 965.380
2) cf.. Aanslag waarde WOZ 2016 geschat
3) cf.. Aanslag waarde WOZ 2016 dd 31.03.2017
4) Effecten nominaal: € 60.000 rente 5,5%/jr
waarde 31.12.2014: € 57.103
waarde 31.12.2015: € 59.850
waarde 31.12.2016: € 56.574
waarde 31.12.2017: € 60.600

crediteuren
nog te betalen over boekjr

€
€

247
730

€
€
€

820

977

€

820

4)

€ 688.740
€ 944.646

€ 965.380

100,00%
100,00%
95,17%
99,97%
94,29%
101,00%

€ 944.646

€

3.2 Beschouwingen bij het eigen vermogen van de vereniging
Het onroerend goed van de VVT is gelegen aan de Veemarktstraat in Tilburg. In de opgave per
31.12.2016 is gewerkt met een schatting van de WOZ. Per 31.12.2017 is het bedrag uit de WOZ opgave gemeente 2016 gehanteerd. Het verschil zit in het tijdig per jaar ontvangen van de WOZ opgave
gemeente en het moment dat de jaarrekening VVT wordt opgesteld.
Het betreffende onroerend goed wordt verhuurd aan de stichting Vincent Shop (SHOP). De huurprijs
is historisch en 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 in het verleden aangeschafte -en nog niet afgeloste- obligaties zijn tegen nominale waarde bij
aanschaf van 60.000 euro in de balans opgenomen.
o De beleggingen hebben gerendeerd. Deze dividenden hebben een goede bijdrage geleverd aan de
inkomsten van de vereniging. De huidige portefeuille is op 1 januari 2018 60.600 waard (1.1.2017
bijna 57.000 euro) tegen aankoop bedrag (nominaal) van 60.000 euro en vaste rente van 5,5 %
per jaar uitgekeerd.
Het contante eigen vermogen staat op bankspaarrekeningen.
o Het bestuur heeft besloten een conservatief beleggingsbeleid te voeren, d.w.z. er wordt alleen
een spaarrekening aangehouden bij ABN bank voor verenigingsmiddelen.
o Er worden in principe geen nieuwe en andere spaar- of beleggingsproducten aangeschaft.
o Er is nu geen reden de in handen zijnde effecten van nominaal € 60.000 van de hand te doen omdat deze in naar huidige maatstaven goed renderen.
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0,03

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 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. Zo kunnen de donaties per jaar schommelen.
In 2017 zijn geen nieuwe grote projecten gefinancierd bij gebrek aan aanvragen daaromtrent.
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:
934.403 euro.
 Per 31 december 2018 naar ca:
925.000 euro
Het laatste bedrag is een raming op basis van begroting 2018 exclusief de WOZ ontwikkeling.
Langzamer dan aanvankelijk bedoeld is is het eigen vermogen de laatste jaren wel afgenomen.
In verband met de lage rentestand en het aanhouden van enige reserve is het verminderen van het
eigen vermogen getemperd t.o.v. het vastgestelde beleidsplan daarover.

0-0-0-0-0-0-0-0
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BIJLAGE jaarrekening 2017
HISTORIE, NETWERK en HUIDIGE AKTIVITEITEN.
5

1. Historie Nationaal en Internationaal
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.
6 7
De VVT is ook lid van de VincentiusVereniging Nederland (VVN) , 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 bestuur verslag 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.
5

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Vincentiusvereniging
http://www.vincentiusvereniging.nl/geschiedenis.php
7
http://www.vincentiusvereniging.nl/vincenpaul.php
6
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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.
 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.
3.3. COMMISSIE VAN TOEWIJZING
Ook 2017 was voor de Commissie ook weer een redelijk druk jaar. Het aantal aanvragen was ca 230 (2016:
215). De commissie is het eindstation in het verstrekken van geld binnen de armoedebestrijding in Tilburg. 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 in 2017 t.o.v. voorgaande jaren 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 (maatschappelijk werk).
De vraag voor financiële ondersteuning loopt zeer uiteen. Van fietsen, studiemateriaal, energiekosten of begrafenisverzekering. In het verleden zijn afspraken met Poubelle gemaakt over de verstrekking van fietsen. Zij
leveren nog steeds tot wederzijdse tevredenheid dan een gereviseerde fiets met kettingslot tegen betaling
door de VVT.
Het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering, naast de basisverzekering, is voor veel mensen
(bijv. in schuldsituatie) niet betaalbaar. Vandaar dat wij regelmatig de vraag krijgen of wij kosten van gehoorapparaten, brillen en gebitten willen betalen. Door een wijziging in het gemeentelijk beleid kunnen deze kosten
mogelijk vergoed worden door de gemeente en of het TOF. De commissie verstrekt daardoor hierin geen bijdrage meer waardoor het totale besteedde budget van de commissie ook lager is geworden dan begroot.
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Vanaf 2015wordt de stroom aanvragen zoveel mogelijk per mail ontvangen en beantwoordt. Wij kunnen als
Commissie de aanvragen nauwkeuriger bekijken en behandelen. Per telefoon gebeurt dit steeds minder adhoc.
Het aantal telefoontjes is aanzienlijk afgenomen, onze telefoonkosten zijn scherp gedaald. Voor de leden van
de commissie is het daardoor ook meer behapbaar geworden.
3.4. DE CONFERENTIE TROUWLAAN Tilburg
Sinds 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 2017 een aantal malen bij elkaar geweest. In totaal is in
2017 voor een bedrag van ca 650 in samengenomen 8 gevallen steun verleend.
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.
De huidige Stichting Leergeld Tilburg was in het verleden een aantal malen subsidieontvanger van de VVT, maar
maakt in formele zin geen deel meer uit van de VVT familie.

-0-0-0-0-0
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