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Jaarrekening 2018
VincentiusVereniging Tilburg

Deze Jaarrekening 2018 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 2018 van de Vereniging.
3. De balans per 31.12.2018 van de Vereniging VVT.

Versie beheer: vastgestelde versie in ALV 2 april 2019

Jaarrekening en Jaarverslag 2018, vastgesteld in Algemene Ledenvergadering 2 april 2019

-2 van 18

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.

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 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.

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 in stand houden 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 goed.
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 maart 2017 wordt nu bij bestuursleden en commissieleden thuis
vergaderd.
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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.
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.
De ALV komt minstens eenmaal per jaar bijeen, in 2018 was dat wederom 1 maal.
De VVT heeft op 31 december 2018 nog steeds 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 2018 als voltallig bestuur 7 maal (2017: 7x) plenair vergaderd, te weten: 17 januari, 21 februari, 13 maart (tevens ALV), 27 maart, 19 juni, 4 september en 9 oktober en 13 november.
Daarnaast woonde een of meer bestuursleden bijeenkomsten bij van de VincentShop Tilburg, Tilburgse platfora m.b.t. armoedebestrijding, het zogenaamde Fondsenoverleg, het Elftal Tegen Armoede in Tilburg, de Stichting SORT 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 volgens artikel 7 van de statuten.
Op 1 januari 2018 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.
Mevrouw M. Clarijs trad als bestuurslid af op 13 maart 2018.
Zij werd op 13 maart 2018 opgevolgd als voorzitter Commissie van Toewijzing door mevrouw L.
Wittkampf die reeds lid van de commissie was.
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De heer Tacke maakt deel uit van het bestuur van de Stichting SORT, benoemd op voordracht van het
bestuur van de VVT. De stichting is per december 2018 geliquideerd en opgeheven na overleg met
het bestuur van de VVT.
De heer Mols maakt deel uit van het bestuur van de stichting VincentShop Tilburg en is in functie
benoemd als voorzitter van de Stichting Shop.
Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Bestuursleden kunnen één maal herbenoemd worden voor nog eens 4 jaar. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de
Algemene Ledenvergadering van de VVT. In 2019 treden volgens dat rooster af: Joost Mols en Maarten Jan Tacke.
Stichting VincentShop Tilburg bestuur
Het bestuur van de stichting VincentShop Tilburg is indertijd benoemd bij statutaire oprichtingsakte
van 25 november 2014. Daarvoor was het bestuur een commissie van de vereniging.
Op 01 januari 2018 was het bestuur als
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Lid
afgetreden december 2018:
• Lid/coördinatie SHOP
toegetreden november 2018:
• Lid/coördinatie SHOP

volgt samengesteld:
: de heer (JWC) Joost Mols ,
: mevrouw (MAJJ) Maijke van Esch-Naaijkens
: mevrouw (IJ) Bea van Es-Tadema, overleden 19-02-2019
: mevrouw (JAEM) José Vlems-Pijnenburg,
: mevrouw (A) Anke Eijkens-Nouwens,
: mevrouw (HC) Hilde van den Nouweland-van Meegen.

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
exploiteerde een vakantiewoning de Leeuwenkoning die verder gerund en onderhouden werd door
enkele vrijwilligers.
In 2018 waren er geen mutaties in het SORT bestuur.
Twee bestuurders van het bestuur van SORT worden benoemd door het bestuur van de VVT.
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).
De Stichting heeft vervolgens na overleg met de VVT besloten de stichting te liquideren en het restant
van het eigen vermogen begin 2019 aan de VVT te schenken nadat de gehele liquidatie is afgewikkeld
en de stichting is opgeheven.
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De stichting SORT brengt voor de laatste keer daarom een eigen jaarrekening / jaarverslag uit
en licht daarin toe de transactie rond de eigen caravan en de opheffing per eind 2018.
Het bestuur van SORT heeft in 2017 besloten de stacaravan te verkopen en het werk op proef
voort te zetten op basis van gehuurde chalet(s). Enkele jaren daarvoor was het sanitair en de
keuken gerenoveerd. Eerder was er de centrale verwarming en warmwater voorziening vervangen. De Leeuwekoning was daarmee up to date.
Het financiële netto resultaat in 2017 van de stichting was hoger dan normaal vanwege de
opbrengst bij verkoop. Dit resultaat is aan het eigen vermogen van deze stichting toegevoegd.
Geprobeerd is de activiteiten voort te zetten d.m.v. het huren van chalets in de vakantieperiode t.b.v. de doelgroepen van SORT. Na één vakantie seizoen is eind zomer 2018 besloten helemaal te stoppen als stichting. Het bestuur verantwoord dat in haar eigen verslag en jaarrekening. Dit verslag is op de website van de VVT opgenomen in de tab ANBI.
Het bestuur van de VVT heeft afscheid genomen van haar dochter SORT en de bestuursleden
en vrijwilligers van het eerste uur tot en met heden. Zij hebben allen een lange staat van
dienst opgebouwd en zij werden bedankt voor hun inzet. Het bestuur VVT bood hen een afsluitend diner aan.

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 en parochies
De Tilburgse parochies of hun nazaten kunnen bij de VVT een aanvrage doen tot financiële ondersteuning. Tot voor een aantal jaren geleden werd daar gebruik van gemaakt. Waarschijnlijk door
sluiten van kerkgebouwen en door fusies van de parochies in grotere verbanden is het fijnmazige
hulpnetwerk verminderd. Het aantal pastorale medewerkers en pastores is ook teruggelopen. Van de
overblijvende pastorale medewerkers en pastores weten weinigen nog de weg te vinden naar de
VVT.
Er zijn twee uitzonderingen: de conferentie Trouwlaan en de projectgroep in de voormalige Montfortparochie.
Andere parochies die zich in de toekomst weer melden blijven welkom.
1.2.2.1 Conferentie Trouwlaan
Naast leden kent de VVT nog één Conferentie namelijk die van de Trouwlaan. De andere Conferenties zijn indertijd in Tilburg gefuseerd tot de VVT.
Conferenties waren in het verleden veelal in en rond een parochie georganiseerd en zijn indertijd op
een na allemaal in de VVT opgegaan.
De uitgaven van de Conferentie Trouwlaan zijn als volgt samengevat:

Conferentie Trouwlaan
financieel overzicht 2018
bank
kas
saldo

saldo
01.01.2018

inkomsten
2018

uitgaven
2018

saldo
31.12.2018

€ 1.472
€ 152
€ 1.624

€0
€0
€0

€ -600
€ -105
€ -705

€ 872
€ 47
€ 919

De conferentie heeft 12 maal een bijdrage verstrekt in 2018 voor totaal ruim 700 euro.
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De VVT is de voornaamste financier van de Conferentie Trouwlaan en in de jaarrekening worden de
bedragen opgenomen die de VVT aan de Conferentie beschikbaar stelt. In 2018 heeft de conferentie
toewijzingen kunnen doen uit het saldo van voorgaande jaren. De conferentie voert een eenvoudige
beperkte financiële eigen administratie op 1 A4. Saldi op het einde van het boekjaar worden naar het
volgende jaar geboekt en niet opgenomen in de balans van de VVT.
1.2.2.2 Projectgroep Montfort Parochie
De uitgaven van de projectgroep Montfort zijn als volgt samengevat:

Projectgroep Sociale
Voorzieningen Montfort
financieel overzicht 2018
bank
kas
saldo

saldo
01.01.2018

inkomsten
2018

uitgaven
2018

saldo
31.12.2018

€ 825
€0
€ 825

€0
€0
€0

€ -587
€0
€ -587

€ 238
€0
€ 238

De projectgroep heeft 6 maal een bijdrage verstrekt in 2018 voor bijna 600 euro.
De VVT is de belangrijkste financier van de projectgroep sociale voorzieningen Montfort en in de
jaarrekening worden de bedragen opgenomen die de VVT aan de projectgroep beschikbaar stelt. In
2018 heeft de projectgroep toewijzingen kunnen doen uit het saldo van voorgaande jaren. De conferentie voert een eenvoudige beperkte financiële eigen administratie op 1 A4. Saldi op het einde van
het boekjaar worden naar het volgende jaar geboekt en niet opgenomen in de balans van de VVT.
1.2.4 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 Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) 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, en wij voldoen daar ruimschoots aan:
➢ 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).
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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 ruimschoots 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 armoedesituatie.
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, na overleg met de Belastingdienst i.v.m. vrijstelling
BTW en VPB heffingen, geen juridisch onderdeel van de VVT maar ondergebracht in de aparte stichting VincentShop Tilburg. De Algemene Ledenvergadering van de VVT besloot daartoe in 2014 nadat
we daar extern advies over hadden ingewonnen.
De stichting VincentShop heeft direct na oprichting van de Belastingdienst vrijstelling verkregen van
BTW heffing. Van VPB is geen sprake opdat de stichting geen winst maakt en een eigenvermogen
opbouwt van minder dan cumulatief 500 euro. Eind 2018 heeft de fiscus aangezegd dat de Stichting
VincentShop onder de BTW heffing gaat vallen. Over voorgaande jaren kon alsnog volstaan worden
met een nul-aangifte.
1.3.2 VVT EN DOCHTERS ZIJN ANBI’s
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. De stichting SORT is eind 2018 op-
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geheven en het restant saldo zal begin 2019 geschonken worden aan de VVT. De procedures ter opheffing zoals bedoeld in de statuten van SORT zijn gevolgd.
1.4 WERKZAAMHEDEN COMMISSIE VAN TOEWIJZING (CvT)
In 2018 bestond de Commissie van Toewijzing uit de volgende leden:
Harry van Dijck,
adviseur
Ellen van Kasteren,
lid
Liesbeth Westendorp,
lid
Gerry Westerburgen,
lid
Liz Wittkampf,
voorzitter
Christan van de Wouw,
lid.
De Commissie heeft organisatorisch een rustig jaar achter de rug. Er waren geen personele wisselingen, al betreurden de VVT eind 2018 het aangekondigde vertrek van Harry van Dijck. Hij was jarenlang de adviseur sociale wet- en regelgeving. Begin 2019 is afscheid genomen van Harry. In Harry
missen we niet alleen een gedegen adviseur, maar ook een voorvechter van rechtvaardige wet- en
regelgeving. Zijn plaats, namens de commissie, in het stedelijke Platform Sociale Zekerheid is overgenomen door Ellen, lid van de commissie.
De commissie heeft ca 210 toegekende aanvragen behandeld. Daarmee was ca 22.500 euro (begroot 30.000 euro) gemoeid. Redenen voor (niet opgetelde) afwijzingen zijn met name:
• voorliggende voorzieningen, zoals de Bijzondere Bijstand of WMO waar beroep op gedaan
kan worden
• buiten de gemeente Tilburg wonen;
• te vaak een aanvraag doen.
In het laatste geval meldt de commissie altijd dat de VVT niet structureel ondersteunt en wordt de
aanvrager verwezen naar een professionele hulporganisatie.
Soorten aanvragen/toewijzingen:
• Er zijn 32 fietsen toegekend
• Er is 78 keer leefgeld toegekend. De hoogte van het toegekende leefgeld kan variëren van 10
tot 100 euro.
• Verdere aanvragen betreffen meestal tweedehands huisraad, witgoed, kleding, cursussen,
reisgeld, laptops, matrassen e.d.
• Voor huisraad en kleding verwijzen we aanvragers ook naar de Shop
• Soms worden aanvragers ook naar andere kringloopwinkels of naar marktplaats verwezen,
bijvoorbeeld voor babyspullen zoals wandelwagens en wiegjes.
• Voor laptops verwijzen we mensen naar een vaste relatie. Het bedrijf knapt tweedehands
laptops op.
Bijzondere Bijstand geeft in bepaalde situaties een lening voor spullen. De commissie is van mening
dat mensen in een financieel krappe situatie niet nog eens een schuld erbij moeten krijgen.
In uitzonderlijke gevallen wordt een bijdrage in een dure aanschaf gegeven. Zo was daar een aanvraag voor een elektrische rolstoel speciaal op maat gemaakt voor een heel gewichtige aanvrager. De
WMO wees deze aanvraag af. De hulpverlener van de betreffende aanvrager had diverse fondsen
aangeschreven en wij hebben een bijdrage van 500 euro toegekend.
In bijzondere en unieke situaties wijst de commissie een hogere bijdrage toe die dan wel goed gemotiveerd moet zijn en passend binnen de doelstellingen van de VVT.
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In de loop der jaren heeft zich een tamelijk vast netwerk van verwijzers ontwikkeld waaronder MST,
Maatschappelijk werk, Nexus, Amarant en MEE. Tegelijkertijd zien we allerlei nieuwe organisaties
opduiken, veelal gefinancierd door PGB’s. Regelmatig moeten we bij deze nieuwe organisaties voorlichting geven over voorliggende voorzieningen en verwijsmogelijkheden zoals Bureau Schuldhulpverlening. Dat vertaalt zich niet direct in uitgaven maar helpt wel de armoedebestrijding professioneler te laten verlopen en mensen naar het beste loket te brengen dat past bij de aanvraag en doelstellingen van de overheidsorganisaties en diensten naast particuliere initiatieven.
Af en toe nodigt de commissie een organisatie uit om informatie uit te wisselen over elkaars werkzaamheden. Ook bezoeken leden van de commissie regelmatig netwerkbijeenkomst.
1.4 SAMENWERKING IN DE TILBURGSE ARMOEDEBESTRIJDING
De VVT werkt als bestuur samen met andere fondsen m.b.t. de armoedebestrijding. Zo is er het Regionale Fondsen Overleg RFO. Met een tiental fondsen uit het Regionaal Fondsen Overleg Midden Brabant 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-a-z/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
ook sprake zijn van een lening, in termijnen terug te betalen. Dit ter beoordeling van de toetsingscommissie.
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Hoofdstuk 2
Rapport Jaarrekening 2018
2.1 Rekening en verantwoording over 2018
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 31.12.2018 door deze algemene ledenvergadering strekt het
bestuur tot décharge.
2.2 De rekening van Baten en Lasten VVT vereniging
De rekening van baten en lasten over 2018 is alvolgt, afgezet tegen de begroting 2018 en de rekening 2017. 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.
versie 10 febr 2019

VINCENTIUSVERENIGING Tilburg

versie 31 jan 2018

REALISATIE 2018
specificatie

Baten
Huuropbrengsten Veemarktstraat
donaties particulieren, bedrijven etc. aan VVT
donaties uit netto resultaat VincentShop
idem, te ontvangen vóór 1 april volgend bj.
renten/dividenden
subtotaal
TOTAAL BATEN
Lasten
Verstrekte bijdragen binnen doelstellingen
- via de Commissie van Toewijzing
- bestedingen via Conferentie Trouwlaan
- ondersteuning parochies etc..
-ondersteuning kindervakanties via Fraters
- ondersteuningbus bus MST
- ondersteuning overige projecten
- bijdragen groot project (en)
- afdracht/donaties aan VVN
totaal
Huisvestingskosten/verzekeringen
- huur kantoor 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
kantoorartikel/ drukwerk/ boekhouding
abonnementen/ lidmaatschappen
representatie (bloemetje etc.)
advertenties
consumpties, afscheidsbijeenkomst
(leden)bijeenkomsten, scholing, ALV
website
bankkosten
telefoonkosten
overig, onvoorzien en rekenverschillen
totaal
TOTAAL LASTEN
Resultaat = baten minus lasten

€
€
€
€
€

totaal

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

66.700
66.700

€
€

75.550
75.550

37.043

82%

3.836

9%

€
€
€
€

€
€
€

1.000
10.000
4.200

€
€
€
€

1.000
3.000
4.000
€

€
€
€
€

1.200
754
1.401
481

€

84%

vervallen
1.000
1.500
500
€

6%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

51.500

3.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

4.032 11%
37.932 100%

€
€

€

37.107

€
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23.643
800
1.600
3.000

5%

500
1.000
100
300
100
200
400
100
1.500
1.250
500
250
500

in %
lasten

17.820
5.308
0
46.800
5.622

30.000
1.500
1.500
3.300

83%

325
150
70
231
81
199
0
428
1.130
679
444
301
-7

totaal

€
€
€
€

€
€
€
2.234

€
€
€
€
€
€
€

vervallen
0
1.655
580
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.666

totaal

REALISATIE 2017

in %
specificatie
lasten

18.200
1.000
30.000
12.500
5.000

75.039
75.039

22.516
0
0
3.000
750
400
0
5.000
€

€
€
€

BEGROTING 2018

in %
specificatie
lasten

18.336
5.125
35.000
12.700
3.878

versie 16 febr 2018

0
0
59
247
59
196
1.286
0
933
598
496
197
22

6.700 11%
61.200 100%
5.500
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€
€

4.093 9%
44.972 100%

€

30.577

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 2018
•

Baten
➢ De geraamde huuropbrengst Veemarktstraat is overeenkomstige de begroting gerealiseerd.
De huurprijs wordt jaarlijks met ca 3% verhoogd.
➢ Er zijn volgens de huidige statuten geen verplichte contributies voor VVT leden.
➢ Het netto positieve saldo 2018 van de SHOP dat aan de VVT wordt geschonken is 47.700 euro
(2017: 46.800). Het is in de vorm van een donatie aan de VVT uitgekeerd. Het bestuur is blij
met deze inkomsten t.b.v. de doelstellingen van de VVT.
➢ De renten en dividenden zijn 1.100 euro lager dan geraamd. De alsmaar dalende renten doet
zich hierbij voelen.
➢ De obligatie is uitgeloot per 31 december 2018 en wordt in 2019 tegen het nominale bedrag
van 60.000 euro (zie straks op de balans) terugbetaald. Ten opzichte van de actuele koerswaarde 31 december 2019 is er geen verlies of winst gemaakt, wel is jaarlijks een vast rente
van 5,5% verkregen. Dit stopt dus na 2018.
➢ De baten waren totaal ruim 8.000 euro hoger dan begroot.

➢ Lasten
➢ De uitgaven voor het goede doel is ruim 31.500 euro geweest (2018: 37.000 euro).
➢ De commissie van toewijzing had ook minder geld nodig dan begroot. In de afgelopen 4 jaar
blijkt de Commissie aanvragen steeds vaker en structureel beter te kunnen adresseren naar
voorliggende voorzieningen resp. het TOF, het Ondersteuningsfonds Tilburg 2 zoals eigen bijdragen voor aanvullende medische voorzieningen en identiteitsbewijzen alsmede kosten van
immigratie etc. Dit komt met name door beleidswijzigingen bij de gemeente in het sociale
domein en door bij herhaling gedurende een aantal jaren achtereen aandringen vanuit onze
commissie van toewijzing dat de gemeente haar wettelijke taak moet doen en dat niet op het
particulier initiatief moet afschuiven. De commissie ondervond daarbij steun bij andere particuliere organisaties en leden van het college van burgemeester en wethouders.
➢ De taak van de commissie van toewijzing is in eerste instantie de redelijkheid van een aanvrage te beoordelen, en te bezien of er een andere en voorliggende voorziening is. Daarna bepaalt de commissie de vorm (natura of geld).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 door de Commissie van Toewijzing niet wordt toegekend omdat
voorliggende voorzieningen nog 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 BINNN De VVT. De privacy van de aanvrager
wordt daarbij uiteraard niet uit het oog verloren.
➢ De Conferentie Trouwlaan heeft ondersteuning aan particulieren geleverd. De bijdrage van de
VVT in 2018 was nihil omdat men de eigen reserves heeft ingezet zijnde het bedrag dat de
Conferentie nog in kas heeft.

2

www.contourdetwern.nl/aanbod/activiteiten-diensten/diensten-a-z/financien/14886/ondersteuningsfonds-tilburg.html
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➢ De parochies hebben in het afgelopen boekjaar geen geld aangevraagd. De Montfort parochie
heeft ook eerst de eigen reserve ingezet zoals de Trouwlaan Conferentie.
➢ 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.
➢ Een aantal jaren 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 750 euro gevraagd. Deze is toegekend.
➢ En project van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Loven Besterd werd gesubsidieerd voor
400 euro.
➢ Er is wel een donatie toegezegd, 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. De stichting
heeft echter geen stukken ingestuurd en uitbetaling gevraagd waardoor op deze post onderbesteding is ontstaan.
➢ 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.
o 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.
o 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
Vincentius Verenigingen 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 bijdrage in 2018 ( 3.000 euro) is het zelfde als in 2017 en valt in de hoogste categorie van
de landelijke VVN.
➢ De subsidie van de VVT aan het India Project inclusief de VVN contributie is in 2018 op 2.000
euro gesteld. De VVT heeft zich via een voorgaand bestuur hiertoe verplicht op basis van
meerjarige toezegging aan VVN.
➢ De eigen huisvestingskosten zijn nilil vanaf 2018 omdat de VVT de eigen kantoorruimten na
eerst verkoop en toen huur heeft beëindigd per april 2017. 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.
➢ De advieskosten (BTW kwestie) is binnen het geraamde bedrag gebleven. Een bijdrage in de
landelijke samenwerking rond de BTW kwestie zal in de jaarrekening 2019 terugkomen en
waarschijnlijk via de Stichting VincentShop lopen.
➢ Alle algemene kosten samengenomen (4.042 euro) vallen binnen de begroting van 6.700 euro:
o Hierin is begrepen eenmalige kosten van de landelijke ledenvergadering VVN in Tilburg. In 2018 was de VVT de gastheer en droeg zodoende ook de kosten zaalhuur en
lunch.
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o Daarnaast is eenmalig een afscheids- en bedankdiner aangeboden ( bij de opheffing
en liquidatie van deze stichting ) aan de vrijwilligers en bestuurders van de Stichting
van het eerste uur tot en met 2018. Zij hebben bijna 2 decennia de exploitatie van
het VVT vakantie project de Leeuwenkoning in Alphen jaar in jaar uit gefaciliteerd. In
2019 wordt het restant van de SORT aan de VVT geschonken.
➢ Het begrootte saldo van 5.500 euro voor 2018 is aanzienlijk hoger uitgevallen. Er is een positief
resultaat van ruim 37.000 gerealiseerd.
o Een belangrijke oorzaak is dat een aantal voorzieningen nu weer door gemeente in
het sociale domein beter gefinancierd worden.
o Ook enkele voormalige grote projecten worden door de overheid, bedrijfsleven of
andere goede doelen structureel gefinancierd. Zoals Leergeld, Voedselbank, Schuldhulpverlening en onderdelen die vroeger de Commissie van Toewijzing financierde.
o Daarnaast kreeg de VVT enkele eenmalige en onverwachte donaties en een stevige
subsidie uit de VincentShop.
o En enkele aanvragers hebben geen gelden meer opgevraagd ondanks eerdere toezeggingen door het bestuur.
o De VVT staat open voor nieuwe aanvragen. Immers het beleid is juist niet gericht op
potten van geld maar het in circulatie brengen in het domein van de armoede en armoedebestrijding.
83 % van de uitgaven in 2018 valt binnen de doelstellingen van de vereniging. Het bestuur blijft een
percentage van circa 80% of meer een na te streven percentage vinden voor verantwoorde goede
doelen organisaties. In de afgelopen jaren is hier dus ook aan voldaan.
Van de uitgaven is na aftrek van de verzekeringskosten, gemeentelijke belastingen 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 2018 is hier zoals in vele voorgaande jaren ook weer aan voldaan.
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Hoofdstuk 3
3.1 De balans van de vereniging 31 december 2018
Vincentius Vereniging Tilburg
Balans per 31 december
31-12-2018
vereniging

31-12-2017
vereniging

31-12-2016
vereniging

ACTIVA
Materiele activa
gebouw/terrein WOZ OG
bedrijfsauto

€
€

237.000
-

€
€

5)

€

230.000
0

€
€

3)

237.000

€

240.000
0

230.000

2)

€

240.000

€

15.906

Kortlopende vorderingenm
Donatie VincentShop vorig bkjr
Vooruit betaalde kosten
te vorderen interest

€
€
€

12.700
3.878

€
€
€
€

46.800
5.622 €
€

16.578

€
€
-0 €
52.422

10.000
1.200
4.706

€
€
€

3.331
409
625.000

€

60.000

Liquide middelen

ABN Amro bank Spaarrek.

€
€
€

156
1.326
697.000

Obligaties nominaal

€

60.000

ABN Amro bank bestuursrek.
ABN Amro bank CvT rekening

€
€
€

33
925
622.000

€

60.000

4)

€

4)

4)

758.482

€

682.959

€

688.740

€ 1.012.060

€

965.381

€

944.646

31-12-2018
vereniging

31-12-2017
vereniging

31-12-2016
vereniging

PASSIVA
Eigen vermogen
bij: mutatie WOZ OG
af: mutatie voorz. huisvesting
resultaat verslag jaar

€
€
€
€

934.403
7.000
-70.000
37.107
€

€
€

913.826
-10.000

€

30.577

908.510

€

€
€

915.299
4.000

€

-5.473

934.403

€

913.826

€

30.000

Voorzieningen
bedrijfsauto aanscha

€
€

huisvesting
groot onderhoud

90.000
10.000

€
€
€

20.000
10.000

100.000

€
€
€

20.000
10.000

30.000

Schulden op korte termijn
Div. oa. Gem. belasting Shop
VVN nog te betalen
VincentShop nog te betalen

€
€
€

580
2.000
970
€

€

247

€

-

€

730

€

820

3.550

€

977

€

820

€ 1.012.060

€

965.381

€

944.646
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Opmerkingen bij de tabellen vorige pagina:

2) cf.. Aanslag waarde WOZ 2016 geschat
3) cf.. Aanslag waarde WOZ 2016 dd 31.03.2017
5) cf.. Aanslag waarde WOZ 2018 dd
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
waarde 31.12.2018: uitgeloot voor
60.000 euro ; in jan. 2019 uit te betalen.

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

3.2 Beschouwingen bij het eigen vermogen van de vereniging
Het onroerend goed van de VVT is gelegen in Tilburg. Het betreffende onroerend goed wordt verhuurd. De huurprijs is historisch en marktconform vastgesteld en wordt jaarlijks geïndexeerd. De
huurder heeft verder geen onderhuurders. De waarde op de balans is cf. de WOZ taxatie door de
gemeente.
De in het verleden aangeschafte -en per begin 2019 nominaal afgeloste obligaties zijn tegen nominale waarde bij aanschaf van 60.000 euro in de balans opgenomen. Dit is ook het uitlotingsbedrag per
januari 2019 dat nagenoeg de actuele marktwaarde was.
o De beleggingen hebben gerendeerd. Deze dividenden hebben een goede bijdrage geleverd aan de
inkomsten van de vereniging. Tot en met 2018 werd achteraf een 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.
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.
Om die reden zal een wat hoger eigen vermogen aangehouden worden door de teruggelopen jaarlijkse aangroei door renten. Vanaf 2019 zal de renteopbrengst gedecimeerd zijn door de lage rentestand.
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 armoedebestrijding in Tilburg te besteden. Dat was nog in de tijd van een hogere rentestand.
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, vooral 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.
o In 2019 ontvangt de VVT een donatie n.a.v. de liquidatie van de ca 20 jaar geleden vanuit de VVT
opgerichte stichting SORT. Het bestuur is voornemens deze donatie deels te bestemmen voor de

Jaarrekening en Jaarverslag 2018, vastgesteld in Algemene Ledenvergadering 2 april 2019

-17 van 18

aanschaf van een nieuwe bestelbus. De VVT bestelbus, in gebruik van de Stichting VincentShop is
jaren geleden al afgeschreven en langzamerhand technisch gezien aan vervanging toe.
Het beloop van het eigen vermogen is als volgt:
➢ per 1 januari 2013 van:
1.002.560 euro voorzieningen 30.000 euro,
➢ per 31 december 2013 naar:
968.317 euro voorzieningen 30.000 euro,
➢ per 31 december 2014 naar:
961.835 euro voorzieningen 30.000 euro,
➢ per 31 december 2015 naar:
915.299 euro voorzieningen 30.000 euro,
➢ per 31 december 2016 naar:
913.826 euro voorzieningen 30.000 euro,
➢ per 31 december 2017 naar:
934.403 euro voorzieningen 30.000 euro,
➢ Per 31 december 2018 naar:
908.510 euro voorzieningen 100.000 euro.
➢ Per 31 december 2019 verwachte stand na donatie SORT, miv stijging WOZ waarde,
en voor aanschaf bestelbus
ca 920.000 euro.
Het eigen vermogen is licht afgenomen ondanks minder grote subsidie aanvragen in 2018 bij de VVT.
In de komende jaren blijft er voldoende ruimte om enkele grotere projecten binnen de kaders van de
doelstelling een of enkele jaren (mede) te financieren.
In verband met de lage rentestand en het aanhouden van enige reserve is het verminderen van het
eigen vermogen wel wat getemperd t.o.v. het eerder vastgestelde beleidsplan daaromtrent.
Gezien de stedenbouwkundige ontwikkelingen en de upgrading van de Shop is de voorziening voor
huisvesting van de Shop verhoogd van 20.000 naar 90.000 euro en daarmee 70.000 euro onttrokken
aan het eigen vermogen. De voorziening voor de bestelauto zal waarschijnlijk in de jaarrekening
2019 verwerkt worden.

0-0-0-0-0-0-0-0
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