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Fiscale gegevens
De stichting draagt de naam "Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg”, afgekort
SORT.
➢ De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant
vestiging Eindhoven.
➢ KvK nr. is 1805 2359.
➢ RSIN nummer is 816.295.529.
➢ De stichting is opgericht op 14 mei 1998 te Tilburg.
➢ De Stichting is een ANBI instelling.
➢ De Stichting is niet BTW en VPB plichtig.
➢ De Stichting is op 31 december 2018 officieel opgeheven bij bestuursbesluit
en uitgeschreven bij de KvK.
➢ De liquidatie wordt in januari 2019 afgewikkeld en het restant aan liquide
middelen aan de VincentiusVereniging Tilburg geschonken, een en ander
overeenkomstig de statutaire bepalingen van de Stichting.
➢ Er waren op 31 december 2018 geen andere roerende en onroerende
goederen in bezit van de stichting.
➢ De administratieve bescheiden zullen 5 jaar bewaard worden bij
bestuursleden die op 31 december 2018 ook zijn uitgeschreven als
bestuurders van de stichting.
Inleiding
Stichting SORT (stichting ontspanning en recreatie Tilburg) is ontstaan vanuit een
initiatief van de Vincentius Vereniging Tilburg. In 1998 is de investering mogelijk
gemaakt door de Lions Club De Regte Heide. Door het resultaat van deze actie en
de ondersteuning van o.a. het bedrijfsleven in Tilburg en enkele andere fondsen
hebben we het vakantiehuis in 1999 kunnen realiseren.
Het vakantiehuis was geplaatst op de camping 't Zand in Alphen (N.Br.). Het bood
plaats aan 6 personen en is volledig ingericht en van alle gemakken voorzien. Ook
waren er voorzieningen aangebracht voor invaliden.
Er was een brochure gemaakt en een webpagina gevuld waarin informatie werd
gegeven over het bestaan van De Leeuwenkoning en voor wie dit chalet
beschikbaar was. Via een antwoordkaart en Website kon nadere informatie en/of
een inschrijfformulier aangevraagd worden. De brochure werd uitgezet bij b.v.
buurthuizen, parochies, de bibliotheek en bij verschillende instanties (zoals
Maatschappelijk Werk, Ouderenzorg, Leergeld, Contour, Voedselbank) die werken
met de minderbedeelden in onze samenleving.
Om de vakantieweek laagdrempelig te houden werd aan de huurder slechts een
beperkte vergoeding in de kosten gevraagd. Dit werd verder financieel aangevuld
door derden waaronder de gemeente Tilburg, de VincentShop Tilburg en de
Commissie van Toewijzing van de VincentiusVereniging Tilburg.
Vanwege teruglopende interesse vanuit de doelgroep en het feit dat het steeds
moeilijker werd om vrijwilligers te vinden is in 2017 besloten het chalet (de
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Leeuwenkoning) te verkopen en daarvoor in de plaats gedurende een aantal weken,
voor de doelgroep, een chalet te huren op de camping ’t Zand.
Meer informatie was te vinden op de website van de SORT/VVT. Deze website is
beëindigd vanwege de opheffing van de stichting.

Doelstelling
De Leeuwenkoning was bedoeld om gezinnen die van een uitkering of minimum
inkomen moeten rondkomen in de gelegenheid te stellen, tegen een geringe
vergoeding, een vakantiemogelijkheid te bieden om even aan de beslommeringen
van het dagelijks leven te ontkomen.
Ook mensen, uit deze doelgroep, met een handicap konden, gezien de aanpassingen
in het vakantiehuis, hier goed terecht.

Samenstelling bestuur

Voor het beheer van De Leeuwenkoning is de stichting SORT in het leven
geroepen.
Het bestuur van deze stichting is in 2018 ongewijzigd als volgt samengesteld:
mevrouw P. van Kasteren
mevrouw W.Horvers-Vermelis
de heer W. van Dijk
de heer M.J. Tacke

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid (benoemd door de VVT)

Het bestuur is collectief afgetreden tgv de opheffing. De heren van Dijk en Tacke
werden belast met de liquidatie..

Beheer
In 2017 is begonnen met de tijdelijke huur van een chalet op de camping ’t Zand.
Zowel 2e helft 2017 als 2018 hebben een aantal gezinnen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid een chalet te huren.

Liquidatie Stichting per eind 2018

Medio 2018 heeft het bestuur we een evaluatie gehouden n.a.v. deze nieuwe manier
van werken. Hierna is direct na de zomervakantie 2018 besloten te stoppen met de
activiteiten van Stichting SORT gezien het afnemend gebruik van de mogelijkheden die de stichting aanbood.
Ook de steeds scheve verhouding met de kosten was een evaluatiepunt.
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In september 2018 is dit besluit besproken met de Vincentius Vereniging Tilburg,
de oprichter indertijd van de stichting SORT, en akkoord bevonden.
In november 2018 zijn de Gemeente Tilburg, Vincentius Vereniging Tilburg, de
Lions Club de Regte Heide (indertijd hoofdsponsor bij de aankoop van de
vakantiewoning) en de VincentShop (subsidieverstrekkers) op de hoogte gesteld
van dit besluit.
Tenslotte hebben huurders, die in de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van
de Leeuwenkoning, een bericht ontvangen.
De stichting werd vervolgens, met in acht name van alle bepalingen genoemd in de
statuten, opgeheven.
De stichting werd ontbonden en is op 31 december 2018 uitgeschreven uit de
Kamer van Koophandel.
De resterende gelden zijn geschonken aan de oprichter van SORT, de Vincentius
Vereniging Tilburg.
Het resterende vermogen van de stichting wordt nu op een andere manier ingezet
voor de armoede bestrijding in de gemeente Tilburg.

Gegevens gebruik vakantievoorzieningen in 2018
Uit onze gegevens bleek in het verleden dat de Leeuwenkoning voor de huurders
een duidelijke bijdrage levert in de verlichting van de zware lasten die armoede met
zich mee brengt.
In 2018 hebben 28 (2017 : 39) personen ( in 7 gezinnen) vakantie genoten op de
camping ’t Zand.
De leeftijdsverdeling was als volgt:
Leeftijd
Ouder dan 50 jaar
40 – 50 jaar
30 – 40 jaar
20 – 30 jaar
10 – 20 jaar
Jonger dan 10 jaar

12 mannen
0
0
1
4
2
5
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Financieel overzicht 2018
STICHTING ONTSPANNING EN RECREATIE SORT, Vakantiehuis de Leeuwenkoning
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018, afgezet tegen de BEGROTING 2018 en REKENING 2017
\
\
\
\
\\
\
SORT
Rekening
2018

BATEN
Gem. Tilburg subsidie
Vincent Shop donatie
gasten eigen bijdragen
rente
verkoop
overige baten

subtotaal
resultaat
totalen

€
€
€
€
€

€
€
€

1.633
1.315
680
0
nvt
0

SORT
Begroting
2018

€
€
€
€
€

3.628 €
1.790 €
5.418 €

SORT
Rekening
2017

LASTEN

1.500
1.315
1.000
22
nvt
0

€ 1.588 bankkosten
€
overnachtingskosten
€
900 Water, gas, electra
€
huur
€ 24.322 retour borg
€
57 onderhoud chalet
verzekering
reiskosten
afschrijving chalet
onvoorzien
3.837 € 26.868
3.313 €
resultaat
7.150 € 26.868 Totaal

\

SORT
Rekening
2018

€
€

\
SORT
Begroting
2018

€
€

134
5.284
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
pm
nvt
0
5.418

€

5.418 €

€
€

€
€

SORT
Rekening
2017

150
7.000
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
pm
nvt
0
7.150

€
132
€ 1.325
€
197
€ 3.411
€
25
€
70
€
0
€
0
€
0
€
0
€ 5.161
€ 21.707
7.150 € 26.868

Balans 31.12.2018

STICHTING ONTSPANNING EN RECREATIE SORT
BALANS SORT per 31.12.2018, afgezet tegen balans 2017 en prognose 2018
Raming
REALISATIE
SORT
SORT balans PASSIVA
balans
31.12.2017
31.12.2018

ACTIVA

materiele activa
vorderingen
liquide middelen

€
€
€
eigen vermogen 1 jan. € 45.743 € 45.743 € 52.036
€
€
€
netto resultaat
€ -1.790 € 3.313 € -6.293
€ 43.952 € 49.056 € 45.743 eigen vermogen 31 dec.€ 43.952 € 49.056 € 45.743
€ 43.952 € 49.056 € 45.743

REALISATIE
SORT balans
31.12.2018

Raming
REALISATIE
SORT
SORT balans
balans
31.12.2017
31.12.2018

REALISATIE
SORT balans
31.12.2018

€ 43.952 € 49.056 € 45.743

Uit het eigen vermogen van de stichting werd in 2017 en 2018 de exploitatie van de
activiteiten van SORT gefinancierd. Het netto resultaat was in deze jaren negatief.
Dit was een beperkt aantal jaren vol te houden zonder wijziging van beleid.
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Bestuursleden en vrijwilligers van SORT ontvangen geen vergoedingen voor hun
werkzaamheden. Tot voorjaar was hier nog een uitzondering op voor de reiskosten
van gastvrouwen die de wisseling van gasten begeleiden.
Als de activiteiten voortijdig gestaakt worden, zo werd al eerder gesteld in
jaarrekeningen, zullen de gelden die resteren aan de oprichter van de SORT, de
VVT geschonken worden. SORT en VVT zijn ANBI instellingen. Inmiddels is
alles via deze gedragslijn afgewikkeld. In de jaarrekening 2019 van de VVT wordt
t.z.t. hiervan verslag gedaan en verantwoording afgelegd. Hiermee zijn de
werkzaamheden van SORT afgesloten. Wij danken én groeten alle lezers van onze
verantwoording.
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