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                       Jaarverslag en Jaarrekening 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 

Deze Jaarverslag en Jaarrekening bestaat uit drie hoofdstukken: 
 

1. Algemeen deel met onder andere naam organisatie stichting, doel, bestuur. 
2. Het Jaarrapport met inkomsten en uitgaven. 
3. De balans per 31 december vorig en huidig boekjaar 
 

 
 

Deze jaarrekening is vastgesteld en getekend 
door het bestuur van de  Vincentshop Tilburg 

op 31 maart  2021 
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Hoofdstuk 1 
 
 
 
1.1 NAAM, DOEL, MIDDELEN EN VERANTWOORDING 
      
Naam  
 
De stichting draagt de naam: Vincentshop Tilburg, hierna ook genoemd Shop.  
 
De coronapandemie 2020 
 
Weinigen hielden het voor mogelijk dat er in Nederland nog eens een pandemie zou uitbreken. Een bijna 
niemand hield het voor mogelijk dat het langer dan een jaar zou kunnen duren.  
Eind februari 2020 werden wij na 7 decennia jaar geconfronteerd in de stad waar het eerste Coronageval 
werd opgemerkt. Er was een persconferentie in het paleis-raadhuis van Tilburg. In de oude raadszaal waar 
een gebrandschilderd raam nog herinnert aan de epidemie in 1951.  
 
De Tilburgse pokkenepidemie was, nu 
terugkijkend van een kleinere orde, 
maar de stad domineerde destijds wel 
wekenlang het (landelijke) nieuws. Da-
gelijkse verschenen toen berichten met 
statistieken over het aantal nieuwe be-
smettingen. Alles is gericht op isolatie. 
Tilburg gaat op slot. De zaterdagse 
markt is alleen toegankelijk voor Til-
burgse kooplieden. Het circus wordt af-
gelast, evenals veel sportevenementen. 
De wedstrijd Willem II - Heerenveen 
mag niet doorgaan. ‘Het kampioenspro-
gramma wordt door de pokkenepidemie 
in Tilburg lelijk in de war gestuurd’, 
schrijft de Heerenveensche koerier op 
11 mei 1951. De GGD verbiedt de jaar-
lijkse bedevaart naar Sint Job in Berkel-
Enschot. Wie niet in Tilburg hoeft te zijn, 
mijdt de stad. Middenstanders en hotel-
houders doen in de lokale krant hun be-
klag over teruglopende inkomsten. Tot 
zover 19511. 
 
Zo ook werden quarantaine en isolatie in het afgelopen jaar weer algemeen bekende begrippen. De lock-
down zorgde voor kortere openingstijden van de Vincentshop. Het aantal bezoekers tegelijk in de winkel 
werd verminderd. In de koude herfst- en winterperiode werd een toegangstent als warmte sluis geplaatst. 
Er werd een looprichting ingesteld en men moest gebruik maken van een winkelmandje. Gezien de be-
schikbare oppervlakte werd het aantal bezoekers tegelijk teruggebracht tot 5 personen. De mondkapjes 
werden ingevoerd, het handen ontsmetten werd dagelijkse kost voor vrijwilligers en klanten. En de winkel 
was korter open. Een aantal vrijwilligers viel tijdelijk uit doordat ze buiten de werkzaamheden Corona op-
liepen of uit voorzorg de activiteit in de Vincnetshop wilden mijden. Nagenoeg iedereen is weer volledig 
hersteld. Acute hulpverlening ging door dankzij de commissie van toewijzing van de Vincentius Vereniging 
Tilburg. Maar goederen werden steeds minder ingenomen en er was zelfs een inname stop op grotere 
goederen en meubilair.  

 
1 Brabant Dagblad, 1 februari 2020 
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De circulatie was buiten ons eigen toedoen doorbroken. De kringloop kwam door de sluiting en beperking 
van het aantal klanten met kraken en piepen tot bijna stilstand. De inkomsten liepen sterk terug, de uitga-
ven bleven bijna op het oude niveau zoals de huur, belastingen, vastrecht energie en afval etc. De inkom-
sten uit lompen vervielen acuut door het ineenstorten van deze handel.  Toch is geprobeerd de werkzaam-
heden in de periode van sluiting zo veilig en goed mogelijk te herordenen.  
 
Tijd voor een stevige opruiming brak eind 2020 begin 2021 
aan. De vodden konden we weer kwijt via een ander kanaal 
en tegen een hogere prijs dan voorheen.  
De nieuwe bestelbus werd in november in gebruik geno-
men waardoor we efficiënter konden werken in de periode 
van openstelling en in de periode van de winkelsluiting.  
De kerstpakketten werden eenmalig in aantal met ca 20% 
uitgebreid tot ca 480 en de waarde van de inhoud deed niet 
onder voor voorgaande jaren. Maar onze totale inkomsten 
waren minder dan de kosten waardoor we voor het eerst in 
jaren een stevige donatie kregen van de Vincentius Vereni-
ging om de exploitatie rond te krijgen. Anders gezegd: wat 
we in voorgaande jaren aan de vereniging schonken kregen 
we voor een (klein) deel terug. 
Het uiteindelijke positieve resultaat 2020 van de shop is 
tenslotte  en met name tot stand gekomen door belasting-
teruggave ten laste van het boekjaar. 
 
 
Vincentius Vereniging Tilburg en de Vincentshop 
 

Het is oktober 1958. 48 vrachtwagens vol met goederen 
komen de Veemarktstraat ingereden. De goederen zijn be-
stemd voor de Vincentiusvereniging, die in de Veemarkt-
straat een centraal goederenmagazijn beheert.  
De goederen worden gesorteerd en de foto’s laten als een 
stripverhaal zien wat het eindresultaat is.  
 
Vanaf 1848 is de Vincentius in Tilburg actief en kende vele 
liefdewerken zoals de kinderbescherming en de bedeling. 
Voor dat laatste liefdewerk werd in 1952 het Centraal Maga-
zijn ingericht, nu Vincentshop geheten.  
 
Er wordt nu niet meer in natura uitgedeeld. Bij de Vin-
centshop worden tweedehands goederen die nog in goede 
staat zijn verkocht. De opbrengsten komen ten goede aan de 
armoedebestrijding.  
 
De 2 foto’s links zijn ontdekt in de Vincentshop en werden 
twee straten verder bij het Archief aan de Kazernehof afge-
geven. Er zit een zekere overeenkomst tussen de werkwij-
zen. Ook het Archief neemt 'oude' goederen aan, mits van 
goede kwaliteit en toegevoegde historische waarde, en stelt 
na verwerking de informatie beschikbaar aan de maatschap-
pij.2 
 
 

De huidige stichting Vincentshop is op 25 november 
2014 door de Vincentius Vereniging Tilburg opgericht.  
De Stichting is ook op deze datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant in Eindhoven onder 
nummer 6204 3633 en heeft RSIN-nummer 8546.13.559. De stichting is dus de voortzetting van het werk 
dat al vanaf 1848 in Tilburg onder de vlag van (de conferenties en de latere vereniging) Vincentius in Til-
burg werd uitgevoerd.  

 
2 Gemeentearchief Tilburg 
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Op 10 december 2014 berichtte de Belastingdienst het bestuur schriftelijk dat bij de stichting Vincentshop  
Tilburg geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de loonhef-
fing of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Daarom hoeft de stichting geen aangifte te doen 
voor de omzetbelasting, de loonheffingen en vennootschapsbelasting (inde akten van oprichting en 
daarna.  Wat betekent dit precies?) 
 
De stichting Vincentshop heeft geen btw-verplichtingen gehad tot en met 31 december 2018. Met ingang 
van 1 januari 2019 is de stichting Vincentshop door de Belastingdienst wel als BTW plichtig aange-
merkt. Landelijk speelt dit ook bij een aantal andere zusterverenigingen en -stichtingen. 
 
Per 1 januari 2019 past de Stichting de margeregeling toe waardoor de Vincentshop Tilburg, binnen de 
wettelijke kaders, over een groot deel van de omzet (marge is nul) weinig BTW binnenkrijgt. Daardoor 
blijft er meer geld over voor het steunen van goede doelenprojecten in de armoedebestrijding. De Stich-
ting Vincentshop is een ANBI, een goede doelenorganisatie. Alle medewerkers en bestuursleden van de 
stichting zijn traditiegetrouw onbetaalde vrijwilligers.   
De stichting wil binnen haar financiële spankracht zoveel mogelijk goede doelen en met name personen 
en of gezinnen binnen de armoedebestrijding, in het bijzonder in de gemeente Tilburg en met Tilburgers 
verbonden projecten, steunen.  
 
Om de margeregeling toe te kunnen passen heeft de Stichting Vincentshop de procedure over de inkoop-
transactie en schenking van degenen die goederen komen brengen of aanleveren nauwkeurig omschre-
ven. Dit is in 2018 kenbaar gemaakt op de eigen website en op meerdere plaatsen in de Shop. Een strooi-
folder is ook beschikbaar voor hen die informatie vragen en goederen brengen.  
Voor de aanbrengers van goederen veranderde er niet veel. Zij kunnen wel explicieter de keuze maken 
voor het al dan niet schenken van de opbrengst van de goederen.  
 
Door deze handelwijze wordt in overeenstemming met de ideële doelstellingen en bedoelingen resp. in-
koopvoorwaarden van de Stichting Vincentshop gehandeld en daarnaast worden ook de vigerende fiscale 
regels gevolgd. Als de goede gever de opbrengst schenkt aan de stichting dan kan de opbrengst geheel 
gebruikt worden voor het goede doel. En als men de waardebon wenst te ontvangen, dan kan men die 
zelf gebruiken, of iemand anders die het nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een familielid. Hierdoor wordt 
bevorderd de steun aan ontwikkelingsprojecten alsmede hulpbehoevende mensen te voorzien van gratis 
en/of goedkopen gebruiksgoederen. 
         
In de statuten van de stichting is het volgende opgenomen in artikel 2: 

1. de stichting heeft ten doel om via verkoop van om niet verkregen tweedehands goe-
deren en op andere wijze verkregen gelden bij te dragen aan het opsporen en lenigen 
van de geestelijke en maatschappelijk noden van individuen en groepen van personen 
teneinde daardoor in solidariteit met de samenleving mede te werken aan de bevorde-
ring van het algemeen maatschappelijk werk; 

2. de stichting dient het algemeen belang;  
3. de stichting heeft geen winstoogmerk;  
4. de stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

a. de beoefening van alle vormen van vrijwillige hulpverlening op plaatselijk en regio-
naal niveau, welke, aangepast aan de steeds wisselende noden en omstandigheden, 
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel; 

b. medewerking aan dergelijke projecten op lokaal, regionaal en internationaal ni-
veau; 

c. organisatorische en financiële medewerking aan de doeleinden en activiteiten van 
de VincentiusVereniging Tilburg (VVT) in het bijzonder via de verkoop van tweede-
hands goederen; 

d. het vormen en in standhouden 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,  
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g. activiteiten, overheids- en particuliere instellingen zowel op het terrein van de be-
roepsmatige maatschappelijke dienstverlening als van de vrijwillige hulpverlening. 

 
Vermogen en vergoedingen/uitkering batig saldo  Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting 
bestemde vermogen wordt, in overeenstemming met artikel 3 van de statuten, gevormd door:  

a. giften en donaties;  

b. subsidies en sponsorbijdragen;  

c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 

d. inkomsten uit de verkoop van tweedehands goederen; 

e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

Het batig saldo > 500 euro van enig afgesloten boekjaar wordt, zo is ook statutair bepaald, overgemaakt 

naar de ANBI instelling VincentiusVereniging Tilburg vóór 1 juli van het jaar volgend op het afgesloten 

boekjaar. Het bedrag is opgenomen in de jaarrekening resp. de balans. De stichting bouwt in principe 

geen vermogen op.  

 

Bestuurders en overige voor de stichting werkzame personen ontvangen voor hun werkzaamheden geen 

salaris, honorarium of enige andere vergoeding. Kosten die bestuurders en vrijwilligers in de uitoefening 

van hun functie maken, worden door de stichting niet vergoed, tenzij de bestuurders of vrijwilligers 

daarom vraagt. In dat geval wordt een vergoeding verstrekt voor werkelijk gemaakte kosten en aankop-

pen voor de stichting.  

 

Verantwoording 
 
De inkomsten van de Vincentshop zijn in 
het boekjaar in 6 hoofdcategorieën te ver-
delen:  

1. schenkingen particulieren en organi-
saties aan de Vincentshop, 

2. subsidie van de Vincentius Vereniging 
Tilburg als bijdrage in de exploitatie 
van de stichting,  

3. bijdrage eigenaar in het grootonder-
houd,  

4. subsidie van de gemeente, 
5. de kleine vergoeding van het beschik-

baar stellen van goederen die daar-
voor weer om niet door goede gevers 
aan de Vincentshop ter beschikking 
zijn gesteld, 

6. vergoeding van derden voor afge-
werkte rest materialen, 

7. en de verkoop van boeken. 
 
De kosten van de Vincentshop zijn onder te verdelen in: 

1. donaties die de Vincentshop overeenkomstig de statuten aan goede doelen jaarlijks schenkt 
2. donaties in natura, voornamelijk de jaarlijkse kerstpakketten  
3. donaties aan de VincentiusVereniging Tilburg, ANBI instelling (in feite het afgeronde en netto positieve re-

sultaat in enig jaar) 
4. donaties aan goede doelen met een directe link met de gemeente resp. de inwoners van Tilburg exclusief 

Udenhout (Udenhout heeft een eigen VincentiusVereniging) 
5. kosten groot onderhoud 
6. kosten van huur en opslag, evenals energie, water, onderhoud en verzekeringen, schoonmaak, telefoon, 

kantoorkosten, kosten ICT, verpakkingsmaterialen, afval/stortkosten, etc. 
7. kosten riool, onderhoud, schades, reclamebelasting, OG/WOZ aandeel belasting, waterschap etc.  
8. kosten kantine en vrijwilligers, jaarbijeenkomsten vrijwilligers etc. 
9. bankkosten 
10. accountant /  boekhouding / belastingaangiften 
11. externe advieskosten 
12. overige kosten. 
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In het algemeen is het streven dat de inkomsten voor ca.  90% uit verkoop komen en de rest uit donaties, 
subsidies en schenkingen. In de afgelopen jaren is dit streven steeds gehaald. In 2017 was de verhouding 
89% resp. 11%, in 2018 91% resp. 9% en in 2019 96% en 4%.  
 
Corona lock down 
 
In 2020 werden we geconfronteerd met een sluiting van de shop van bijna 4 maanden, en vanaf juni met 
beperkte openingstijden (op werkdagen van 10.00-13.30 uur). Gezien onze verkoopoppervlakten konden 
we overeenkomstig de RIVM/overheidsrichtlijnen niet meer dan 5 klanten tegelijk toelaten in de shop. 
Maar de vaste lasten daalden niet evenredig. De huur liep door en de vaste lasten van de nutsvoorzienin-
gen bleven bijna op het niveau van voorgaand jaar. 
Maar de inkomsten reduceerden. Een belastingmeevaller zorgde ervoor dat we alsnog 60 % van onze ge-
raamde opbrengst realiseerden. Daarnaast kregen we een stevige subsidie van de Vincentius Vereniging 
Tilburg om de kerstpakketten dit jaar mogelijk te maken terwijl die andere jaren uit eigen inkomsten uit 
giften gefinancierd konden worden. 
  
Eigen Vermogen 
  
De stichting heeft geen eigen vermogen boven 500 euro. Er wordt dus ook niet belegd in aandelen, effec-
ten, derivaten of andere waardepapieren of constructies. Er wordt alleen een kas, een bankrekening en 
een spaarrekening aangehouden. De kas wordt periodiek afgestort op de bankrekening van de stichting. In 
lente 2020 is elektronisch betalen (pinnen) ingevoerd waarvan steeds meer gebruik gemaakt wordt. 
 
Verder 
 
De verkoop van de boeken via de boekenmarkt is inmiddels geïntegreerd in de boekenverkoop in de shop. 
Maandelijks was er buitende ca 4 maanden lockdown een themaverkoop in de vorm van openstelling op 
de laatste zaterdag van de maand. Er is een bescheiden begin gemaakt met een test om de verkoop via 
Marktplaats.nl te onderzoeken.  
 
De Vincentshop huurt het pand van de VincentiusVereniging en betaalt daarvoor een marktconform tarief.  
   
Het bestuur van de Vincentshop Tilburg doet elk jaar verslag van de activiteiten in de ledenvergadering 
van de VVT in verband met de gewenste transparantie en governance. Het vastgestelde jaarverslag en de 
vastgestelde jaarrekening worden op de website van de VVT gepubliceerd onder de tab ANBI. Het stan-
daardformulier publicatieplicht ANBI van de belastingdienst dat per 2021 publiek moet zijn is opgenomen 
op de website van de VVT onder het tabblad ANBI.  
 
1.2 BESTUUR, HONORERING, ANBI.  
 
1.2.1 Bestuur 
 
De stichting kent het bestuur als het hoogste orgaan. Het bestuur komt gemiddeld maandelijks bij elkaar 
met uitzondering van de zomerperiode.  
De Vincentshop heeft op 31 december 2020: ca 35vrijwilligers in het bestuur of in de winkel. 
 
Het bestuur bestaat uit statutair maximaal 5 leden, waarvan tenminste één lid van het bestuur ook be-
stuurslid is van de VincentiusVereniging Tilburg. Mede door de corona ontwikkelingen in 2020 telde het 
bestuur een periode 6 bij de KvK ingeschreven bestuursleden. 
De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van de Vincentius-
Vereniging Tilburg. De voorzitter van de stichting is ook lid van het bestuur van de VincentiusVereniging 
Tilburg. Het bestuur wijst onderling de secretaris en de penningmeester aan.  
Bestuurders hebben een zittingstermijn van 4 jaar en zijn aansluitend nog eenmaal herbenoembaar voor 
maximaal 4 jaar. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden.  
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In verband met de corona ontwikkelingen zijn 2 bestuursleden toegetreden die al waarnemend waren. 
Maar de bestuursleden die aan het einde van hun zittingstermijn in 2020 waren zijn op verzoek van het 
bestuur nog niet afgetreden.   
 
Het bestuur van de Vincentshop Tilburg is aangetreden bij statutaire akte van 25.11.2014. Het was als zo-
danig in de jaren daarvoor ook het werkbestuur van de Vincentshop binnen de VincentiusVereniging Til-
burg. Op 1 januari 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:  

 

Functie Naam Aangetreden Aftredend 

Voorzitter Nico Kwantes Waarnemer 01-04-2019,  
KvK: Wnd 01-04-2020  

Aftredend 01-04-2024, 
1x herverkiesbaar. 

Secretaris Maijke van Esch-Naaijkens KvK: 25-11-2014 Aftredend 31-12-2021, 
niet herverkiesbaar 

Penningmeester Hans de Goeij Waarnemer 2e penning-
meester 15-02-2019,  
KvK: wnd 01-07-2021 

Aftredend 01-07-2024, 
1 x herverkiesbaar 

Lid,(contactpersoon 
CvT van de VVT) 

José Vlems-Pijnenburg KvK: 25-11-2014 Aftredend 01-08-2021, 
0 x herverkiesbaar 

Lid, (coördinator  
Vrijwilligers) 

Hilde vd Nouweland-v Meegen KvK: 2-4-2019 Aftredend 02-02-2023, 
1x herverkiesbaar 

Lid, (coördinator 
transport) 

Joop vd Assem KvK 1-9-2020 Aftredend 01-08-2021 

 
In 2019 nam Maarten Jan Tacke de functie van penningmeester waar i.s.m. Hans de Goeij die het uitvoe-
rende werk deed. Dit alles na het plotseling overlijden van Bea van Es-Tadema begin 2019. Maarten Jan 
beëindigde volgens eerdere afspraak deze waarneming per 2020. 
 
1.2.2 Honorering 
 
De Vincentshop Tilburg heeft géén personeel in dienst en kent géén reguliere vrijwilligers- of bestuursver-
goedingen.  

• Ieders inzet is om-niet in de Vincentshop,  

• In de Vincentshop ontvangen vrijwilligers die daarom zelf verzoeken, een beperkte, forfaitaire, 
vergoeding voor parkeerkosten etc.  

 
1.3 ANBI                                                          
 
ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn verplicht een openbare publicatie te doen van 
hun jaarrekening. Dat doen wij via onze website van de VincentiusVereniging Tilburg, www.vincentiustil-
burg.nl  

• Zie verder het ANBI-tabblad waarop de fiscus en publiek ook nog eens kunnen nalezen wat het doel is 
van onze ANBI.  

• Het per 2021 verplichte standaardformulier publicatieplicht ANBI is ook opgenomen onder dat tab-
blad.  

• Tevens vermelden wij op de site welk beleid de stichting heeft, en hoe wij de taken uitvoeren en daar-
over ook publiekelijk verantwoording afleggen. De ANBI tabblad voldoet aan de informatievereisten 
van de belastingdienst.      

 
1.3.1 HERSTRUCTURERING VVT PER 2015  
 
Het bestuur van de VincentiusVereniging Tilburg heeft, met instemming van de Algemene Ledenvergade-
ring van de VVT maart 2013, besloten om de activiteiten van de vereniging met ingang van 2012 als volgt 
in te delen: 

• VincentiusVereniging Tilburg (bestuursactiviteiten en commissie van Toewijzing) 

•  Vincentshop Tilburg (Exploitatie winkel in gebruikte goederen zoals kleding, huisraad en boeken etc.). 
 

http://www.vincentiustilburg.nl/
http://www.vincentiustilburg.nl/
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Vanaf 1 januari 2015 is de Vincentshop ondergebracht in een aparte stichting Vincentshop Tilburg. Deze 
stichting is door bestuurders van de VVT opgericht na besluitvorming daarover in de Algemene Ledenver-
gadering van de VVT in 2014.  
 
1.3.2 STICHTING VINCENTSHOP TILBURG ANBI INSTELLING  
 
De Vincentshop is een ANBI-instelling. De Vincentshop voldoet aan de eisen van de Nederlandse Belas-
tingdienst die vanaf 2014 gelden voor ANBI-organisaties (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze jaarre-
kening met toelichting en balans zijn daarvoor transparant opgesteld om ook maatschappelijke verant-
woording af te leggen in het publieke domein aan hen die daar kennis van willen nemen. 
 
Op de website www.vincentiustilburg.nl is een aparte ANBI-pagina ingeruimd met nadere informatie over 
deze verplichting en onderliggende stukken van de stichting. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
 
Het jaarlijkse netto positieve resultaat van de Vincentshop wordt binnen de daarvoor geldende termijnen 
aan de vereniging geschonken voor het realiseren van beoogde doelen van de vereniging overeenkomstig 
artikel 3.2 van de statuten van de stichting.  
 
De jaarrekening van de stichting Vincentshop wordt door het Vincentshop bestuur vastgesteld en gecom-
municeerd, en ter kennis gebracht van het bestuur en de Algemene Leden Vergadering van de VVT. 
 

http://www.vincentiustilburg.nl/
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Hoofdstuk 2 

 
Rapport Jaarrekening 2020 
 
2.1 Rekening en verantwoording      
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
2.2 De rekening van Baten en Lasten Vincentshop Tilburg  
 

 
 
 
 
 

Stichting Vincent Shop Tilburg in % in % in %

BATEN

Schenking opbrengsten verkoop min de inkoop  €   50.094 61,4%  €    85.000 86,3%  €   90.736 96,1%

Schenking opbrengst veiling verkoop min inkoop  €          -   0,0%  €     3.000 3,0%  €         88 0,1%

Schenking opbrengst boeken inkoop min verkoop 

netto verkoop reststoffen BAT (BTW onbelast)  €         50 0,1%  €     4.000 4,1%  €     3.010 3,2%

donaties t.b.v. kerstpakketten  €   19.800 24,3%  €     2.000 2,0%  €          -   0,0%

subsidies o.a. gemeente Tilburg  €     2.644 3,2%  €     2.500 2,5%  €          -   0,0%

diverse donaties en prijzen  €     8.441 10,3%  €     1.000 1,0%  €        550 0,6%

diversen / teruggave energiebelasting vorig jaar  €        605 0,7%  €     1.000 1,0%  €          -   0,0%

subtotaal netto inkomsten   81.634€    100,0% 98.500€     100,0% 94.384€    100,0%

vergoeding VVT CvT 1.590€      7.500€      4.522€      

renten / dividenden 0€             0€              0€             

totaal inkomsten   83.224€    101,9% 106.000€   107,6% 98.906€    104,8%

LASTEN

Goede doelen van de stichting

donaties aan goede doelen / projekten  €     2.750 3,4%  €     2.000 2,0%  €          -   0,0%

kerstpakketten  €   17.407 21,3%  €    15.000 15,2%  €   15.223 16,1%

20.157€    24,7% 17.000€     17,3% 15.223€    16,1%

Kosten om doelen te realiseren       

huur Shop  €   19.500 23,9%  €    19.500 19,8%  €   18.900 20,0%

huur extern opslaggarage Shop  €     1.315 1,6%  €     1.260 1,3%  €     1.250 1,3%

huur kramen/tochtsluis/bakwagen  €     1.777 2,2%  €        250 0,3%  €        250 0,3%

energie, water  €     3.443 4,2%  €     3.500 3,6%  €     3.564 3,8%

onderhoud gebouw,schade,ongedierten, lift  €        396 0,5%  €        500 0,5%  €         83 0,1%

schoonmaakkosten materialen  €        248 0,3%  €        500 0,5%  €          -   0,0%

telefoon/TV-Radio/internet  €        842 1,0%  €        900 0,9%  €        752 0,8%

Transport afschrijving IN 7 JR  €     1.069 1,3%

Transport brandstof  €        540 0,7%

Transport verzekeringen  €     1.505 1,8%

Transport wegenbelastingen en fijnstof toeslag  €        432 0,5%

Transport parkeren en kleine aanschaffingen bus  €        464 0,6%

Transport onderhoud en sleepkosten  €        327 0,4%

Transport   €     3.000 3,0%  €     5.362 5,7%

Kosten renovatie pand  €          -   

kantoor-, verpakking-, kassarolmateriaal  €        352 0,4%  €        300 0,3%  €        208 0,2%

verzekering (geen motorrijtuig)  €        251 0,3%  €     1.600 1,6%  €     1.588 1,7%

afval en stortkosten  €     3.132 3,8%  €     3.000 3,0%  €     2.659 2,8%

aanschaffingen <500 euro  €        716 0,9%

verjaardag / reiskosten / vrijwilligers / kerstdiner  €     1.842 2,3%  €     3.000 3,0%  €        628 0,7%

kantinekosten koffie thee etc.  €        408 0,5%  €        800 0,8%  €     2.205 2,3%

representie corona bloemen groet  €     1.740 2,1%  €        200  €         24 

bankkosten  €        208 0,3%  €        300 0,3%  €        284 0,3%

shop inrichting, schades, onderhoud, 

brandpreventie, (corona) schoonmaak

 €     2.520 3,1%  €     3.800 3,9%  €     3.810 4,0%

onderhoud inventaris  €        308 0,4%

advieskosten fiscalist  €        364 0,4%  €     1.500 1,5%  €         57 0,1%

belastingen: riool, WOZ,  Waterschap, reclame  €        530 0,6%  €     1.300 1,3%  €        453 0,5%

relatiepennen / reclame  €        290 0,4%  €        250  €        237 

automatiseringskosten / printer/ copieerder  €        304 0,4%  €          50  €           9 

porti  €          -   0,0%

boekhouding / accountantskosten  €        958 1,2%  €        500 

overige algemen kosten  €     1.197 1,5%  €        639 

kosten betaalautomaat  €         89 0,1%  pm  €         47 

rekenverschilklen en afronden  €         18 0,0%

47.085€    57,7% 46.010€     46,7% 43.009€    45,6%

sub tellingen 67.242€    82,4% 63.010€     64,0% 58.232€    61,7%

Te verrrekenen kosten met derden    

uitgaven tbv VVT CvT 1.590€       4.987€       4.987€       

subtellingen 68.832€    84,3% 67.997€     69,0% 63.219€    67,0%

baten minus lasten exl. Gift aan VVT (**) 14.392€    17,6% 38.003€     38,6% 35.687€    37,8%

totaal uitgaven 83.224€    101,9% 106.000€   107,6% 98.906€    104,8%

RESULTAAT                                     (=baten min  €        392  €            3  €         37 

 zie boven specificatie 

 vastgesteld in bestuur 31-03-2021

BEGROTING  2020 REALISATIE  2019REALISATIE  2020

vastgesteld in bestuur 16-03-2020 vastgesteld in bestuur 16-03-2020



Vastgestelde Jaarrekening / jaarverslag 2020 van de Stichting Vincentshop Tilburg, dd 31 maart 2021  
11/15 

 

 
 
Toelichting bij de rekening van baten en lasten 
 
De begroting 2020 is in maart 2020 door het bestuur vastgesteld. Deze begroting is in overeenstemming 
met de procedure ter kennis gebracht van het bestuur van de Vincentius Vereniging Tilburg.  
De begroting is qua posten voldoende duidelijk zodat afgezien wordt van een uitvoerige toelichting. 
 
De betalingen worden door de penningmeester enkel per bank verricht; de bank- en kasontvangsten 
worden genoteerd en maandelijks aan het administratiekantoor doorgegeven. De jaarrekening wordt 
daarna opgesteld. Met ingang van 2019 zijn de bank/kasboekgegevens en de btw-aangiften 
ondergebracht bij Dircken en Partners in Goirle. 
 
In de jaarrekening 2020 komt het corona effect van de lockdown van ca 4 maanden tot uiting door een 
lagere giften (dat zijn de opbrengsten uit de goederen die ons geschonken worden door de goede gevers 
van de goederen) aan de shop. Verder zijn er extra kosten gemaakt voor schoonmaak, toegangscontrole, 
extra tentsluis en buitenverwarming t.g.v. extra de hygiëne-eisen in de lockdown periode door 
overheidsmaatregelen. 
 
De donatie aan de VVT was begroot op € 38.000, daarvan kon echter € 14.000 euro gerealiseerd worden. 
In 2019 was dat nog € 35.650 euro, in 2018 was dat € 47.700 en in 2017 €46.800. 
 
Aan andere goede doelen en kerstpakketten is 17.407 euro, (2019: 15.223 euro, 2018: 21.351 euro, 2017: 
19.989 euro) uitgegeven. Anders dan in andere jaren werden deze pakketten in 2020 gefinancierd door de 
Vincentius Vereniging Tilburg. In andere jaren werden deze pakketten uit de lopende inkomsten van de 
shop betaald. Feitelijk is de donatie aan de VVT in 2020, hiervoor genoemd, nihil; en zelf licht negatief als 
de kerstpakketten verrekend worden t.o.v. het gebruik ion het verleden.  
 
De Vincentshop is vanaf 1.1.2015 een zelfstandige ANBI-instelling en bij de Belastingdienst geregistreerd. 
Een deel van de uitgaven van de Vincentshop is naast goede doelen besteed aan kosten van 
bedrijfsvoering (huur, transportkosten/afschrijving bestelwagen, afvalheffingen en stortrechten, 
verzekeringen, verpakkingsmateriaal, schoonmaak, energie en water, ICT etc. en uitbesteding van de 
administratie.  
 
Eind 2020 is het bestuur van de stichting, in overleg met de eigenaar de VVT, in beraad gegaan over de 
upgrading/renovatie van de shop. Er zijn tekeningen gemaakt en de eerste kosten van een 
verbouwing/upgrading zijn geïnventariseerd. De eigenaar van de Shop heeft daarvoor een krediet 
beschikbaar gesteld van 50.000 euro voor de eerste werkzaamheden. Dit bedrag is vooralsnog verstrekt al 
een liquiditeitslening. In de balans is dat bedrag opgenomen. In 2021 zullen de plannen verder uitgewerkt 
worden. Wij verwachten dat de kosten een veelvoud van het voorschot bedragen. Het bestuur zal de 
regie voeren over de verbouwplannen. Een van de vrijwilligers, Christ Krijnen, is door het bestuur 
gevraagd als “bouwpastoor” 
 in de ontwikkelfase op te treden.  
 
De vrijwilligers van de Vincentshop ontvangen geen salaris.  Jaarlijks kunnen ze op eigen verzoek een klein 
forfaitair bedrag aan tegemoetkoming in reiskosten/parkeerkosten van en naar de Vincentshop 
ontvangen.  Deze parkeervergoedingen betreffen slechts enkele tientjes.  
 

 in % in % in %

samengevat RESULTAAT                                       €        392 0,0%   €            3 0,0%   €         37 0,0%

(**) = Specificatie Donaties aan VVT

Positief resultaat vóór donaties 14.392€    17,6% 38.003€     38,6%  €   35.687 37,8%

-donatie betaald in boekjaar 3.400€      4,2% 38.000€     38,6% 30.050€    

-te betalen per eind boekjaar 10.600€    5.600€      

Totaal donatie aan VVT tlv boekjaar  €   14.000 17,1%  €    38.000 38,6%  €   35.650 

giften VVT en externen 34.549€    55.003€     50.910€    

shop norm norm 30% is 10.365€    16.501€     15.273€    

werkelijk giften uit shop 20.157€    17.000€     15.223€    

werkelijk % getoetst 58% 31% 30%

commentaar op toets coronaeffect cf. afspraak cf. afspraak

REALISATIE  2020 BEGROTING  2020 REALISATIE  2019
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Ter verder toelichting dient het volgende: 
 

• Baten 
➢ De netto-inkomsten 2020 van de Vincentshop zijn 82.000 euro, in 2019: 94.500 euro en is 16.000 

euro lager dan begroot.  
 

➢ De Vincentshop inkomsten van 82.000 euro zijn uitgesplitst:  
o verkoop en veilingverkoop 50.000 euro, die feitelijk een schenking aan de Vincentshop zijn 
o verkoop reststoffen 50 euro netto, in een jaar waar we tijdelijk zelfs stortrechten voor textiel 

moesten betalen. De circulaire economie voor kleding stortte geheel in door een overaanbod 
aan textiel mede door de coronacrisis (mensen ruimen extra veel op) waardoor in plaats van 
geld ontvangen per kg er nu betaald moest worden. Vanaf 2021 is een ander afzetkanaal aan-
geboord waardoor we weer inkomsten genereren.  

o donaties t.b.v. kerstpakketten werden niet meer ontvangen door bezuinigingen bij de goede 
gevers, en de kerstpakketten 2020 zijn door de VVT geschonken. 

o de subsidie van de gemeente werd in 2019 niet toegekend, over 2020 gelukkig weer wel 
o er werden nog diverse donaties etc. gegenereerd van ca 8.500 euro daarnaast werd er energie-

belasting teruggevraagd en ontvangen.  
➢ De rente-inkomsten zijn minder dan 1 euro geweest door de rentestand van 0 %. 

 

• Lasten 
➢ In overeenstemming met enkele vaste kaders, afgesproken tussen bestuur VVT en het bestuur van 

de stichting Vincentshop, en gelet op de dalende inkomsten, werd al in 2019 een donatie toege-
kend maar in 2020 uitbetaald. 
 

➢ Er werden ca 480  (2019: 
430) kerstpakketten 
samengesteld en 
rondgebracht in de 
weken voor Kerstmis 
2020. Hierbij werden wij 
dit jaar heel bijzonder 
geholpen door onze 
buurman Avec die het 
gehele inpakwerk om-
niet voor zijn rekening 
nam in een corona proof 
opstelling. Wij hebben 
dat gebaar meer dan 
bijzonder gewaardeerd. 
AVEC ontwerpt unieke 
producten, afgestemd 
op de winkelformule van de betreffende detailhandel Met een eigen private label creëert men de 
eigen identiteit en gezicht.  

 
➢ De meer dan 15 jaar oude bedrijfsauto is medio 2020 definitief buitengebruik geraakt en verkocht 

tegen schrootwaarde. Tijdelijk is gebruikgemaakt van gehuurde bestelauto’s. Een nieuwe is 
besteld en begin november geleverd. Deze is gekocht en de aankoop is met een lening 
gefinancierd door de VVT. Wij lossen deze lening af in een aantal jaren en dat wordt verantwoord 
onder de jaarlijkse afschrijving op de bestelbus die eigendom is van de stichting en alleen zakelijk 
wordt ingezet en niet voor prive doeleinden wordt verhuurd en of gebruikt.  
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➢ Aan huur voor de Vincentshop, ondanks de sluiting gedurende een aantal maanden t.g.v. de lock-
down,  en extra huur opslagruimte is bijna 21.000 euro betaald. De externe opslagruimte is om 
logistieke redenen eind 2020 beëindigd.  

 
➢ Aan energie is 3.500 euro betaald, hetzelfde bedrag als in voorgaande jaren. Door een lager ver-

bruik tgv een nieuw contract én de lockdown shopsluiting verwachten wij in 2021 hiervan alsnog 
ruim 1.000 euro terug te ontvangen. Dit bedrag wordt dan in de jaarrekening 2021 geboekt. De 
teruggave van energiebelasting wordt geboet in het jaar dat de belastingdienst deze betaalt. 
 

➢ De kosten van kantine en vrijwilligers zijn in 2020 lager doordat de uitgaven voor activiteiten voor 
vrijwilligers nagenoeg zijn vervallen tgv de lockdown.  
 

➢ Er is een kassasysteem aangeschaft dat we in de loop van 2021 gaan gebruiken. Hierdoor kunnen 
we beter inventariseren het volume van de productgroepen. 
 

➢ Het kerstdiner is vervangen door een stoffelijke nieuwjaarsgroet voor alle vrijwilligers en was ca 
50% van het begrote bedrag. 
 

➢ Een groot deel van het verzekeringspakket is in dit boekjaar betaald door de vereniging omdat de 
Shop dit niet kon dragen door de Corona sluiting van de shop. 
 

➢ De overige lasten staan in de bovenstaande staat liggen op het niveau van de begroting en uitga-
ven in voorgaande jaren, of zijn lager door de lockdown effecten, en behoeven geen nadere toe-
lichting.   

 
Samengevat: de inkomsten en uitgaven, en de lasten minus baten 
 

1. De exploitatie 2020 is qua inkomsten 40% lager dan begroot. 
 

2. De uitgaven waren ca 6% hoger dan de begroting.  
 

3. De verkoop van reststoffen leverde na aftrek stortkosten nagenoeg niets op.  
 

4. De giften en subsidies van VVT en derden aan de Vincentshop waren ruim 2x hoger dan begroot. 
 

5. Het nettoresultaat van de stichting Vincentshop, voordat een donatie aan de VVT wordt verstrekt, 
loopt langs de formule: verkoop goederen plus donaties aan de Vincentshop plus subsidies, ver-
meerderd resp. verminderd met de netto btw-afdracht/terugontvangst, en vervolgens minus de 
kosten minus donaties aan goede doelen minus giften aan VVT. Het nettoresultaat is een gering 
positief resultaat van 392 euro over 2020. 
 

6. De donatie van de Shop aan de VVT ten gevolge van de veel lagere inkomsten in 2020 is gebleven 
op 1/3 deel van het eerder in de begroting geraamde bedrag, namelijk 24.0000 euro lager dan 
begroot. Dit is een aanzienlijk effect veroorzaakt door ruim 4 maanden (verklaart 1/3 giften da-
ling) sluiting en een lager aantal bezoekers (verklaart ook meer dan 1/3 giftendaling op jaarbasis) 
door beperkingen tgv corona.  
 

7. Het zeer beperkte eigen vermogen (zie balans hierna) eind verslagjaar 2020 (€ 469) is van de-
zelfde orde als ultimo vorig boekjaar (77 euro). Dit past in de doelstelling en werkwijze van de 
ANBI stichting; de stichting pot niet op en het resterende resultaat (vóór donaties aan de VVT) 
wordt deels in het lopende boekjaar, deels snel na afsluiting van het boekjaar daadwerkelijk aan 
de VVT geschonken. Dit is in overeenstemming met de besluiten van het bestuur over de beste-
ding van het exploitatieresultaat in enig jaar.  
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Hoofdstuk 3 
 

3.1 De balans van de Stichting Vincentshop Tilburg. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

Stichting Vincent Shop Tilburg vastgest. 31 maart 2021 vastgest.zie jaarrek vastgest.zie jaarrek

BALANS PER  31 december

ACTIVAabcdwertsdfgzxcvqwertyuiop

Materiele activa

kantoorinventaris -€         -€         -€         

bestelbus nov 2020 ex btw 31.836€    pm pm

afschrijven in boekjaar ex btw -1.069€    

 30.767€    -€         -€         

Kortlopende vorderingen

debiteuren VVT/CvT 813€         1.686€     970€        

debiteuren VVT/ov. kosten -€         -€         580€        

BTW terug te ontvangen 9.315€     3.290€     

10.128€    4.976€      1.550€     

Liquide middelen

kasgeld 196€        196€        209€        

Rabobank, rek. courant 61€          1.384€     10.791€    

Rabobank, spaarrekening 56.900€     -€          190€         

 57.157€     1.580€     11.190€    

98.052€    6.556€     12.740€    

31-12-2018

Vincent Shop

31-12-2020

Vincent Shop

31-12-2019

Vincent Shop

vastgest. 31 maart 2021 vastgest.zie jaarrek vastgest.zie jaarrek

PASSIVA

Eigen vermogen 77€          40€          273€        

Resultaat verslagjaar 392€        37€          -233€       

 469€         77€           40€          

    

Schulden op korte termijn   

VVT lening (bus nov 2020) 36.983€    -€         -€         

VVT lening (liquiditeit dec 2020) 50.000€    878€        -€         

Slotdonatie boekjar aan VVT 10.600€    5.600€     12.700€    

 97.583€     6.478€     -€         12.700€    

afronding -€         1€            -€         

98.052€    6.556€     12.740€    

31-12-2018

Vincent Shop

31-12-2019

Vincent Shop

31-12-2020

Vincent Shop
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3.2 Korte toelichting bij de balans 
 
Het resultaat 2020 van de Vincentshop komt terug in de balans. Het resultaat van de Vincentshop Tilburg 
wordt berekend uit inkomsten minus uitgaven in enig jaar.  
 
o De uitgaven betreffen de kosten van huur, nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen tbv huisves-

ting en vrijwilligers etc. Zie voorgaande bladzijden met de jaargegevens. 
 

o Na aftrek van deze kosten kan het bestuur van de Vincentshop jaarlijks zelf maximaal ca 30% van de 
netto-opbrengst (netto-opbrengsten zijn hier dan gedefinieerd als inkomsten, inclusief netto af te dra-
gen/terug te ontvangen belasting minus alle uitgaven exclusief de goede doelen) voor goede doelen 
aanwenden. Het bestuur van de Vincentshop beslist dus daar zelf over.  

 
o Als van het percentage van 30% sterk afgeweken wordt stemt het bestuur van de Vincentshop dit 

vooraf af met het bestuur van de VVT. In het verslagjaar is dit dus ook zodoende gebeurd. 
 

o Vanwege de zeer beperkte inkomsten tgv de lockdown is besloten de kosten van de kerstpakketten dit 
jaar door de VVT te laten subsidiëren terwijl die in andere jaren direct uit de shop exploitatie kwam. 

 
o De huur is in 2020 wel betaald in alle maanden. In 2021 is een huurverlaging begroot ivm compensatie 

sluitingsperiode 2021 en 2021. 
 

o Het resterende bedrag in het boekjaar X (nu: 2020) van inkomsten, minus kosten Shop, minus goede 
doelen Vincentshop wordt dus aan de VVT geschonken ten laste van het boekjaar, met in achtname 
van voldoende liquiditeit van de Shop.  Daarmee houdt de Vincentshop nagenoeg geen eigen ver-
mogen aan per einde boekjaar en komt het eigen vermogen van de Vincentshop op minder dan 500 
euro uit. Er is dus ook geen sprake van een belastingaanslag in het kader van de Vpb (huiselijk gezegd: 
de winstbelasting) 

 
De ontwikkelingen op de balans worden als volgt geduid: 
 
o Uit het exploitatiesaldo 2020 werd een bedrag van 14.000 euro (2019: 35.650 euro, 2018: 47.700 euro) 

geschonken aan de VVT.  
 

o Omdat het gemiddelde nettoresultaat 2020 en voorgaande jaren nagenoeg nul was, is er geen sprake 
van een VPB-belasting aangifte/aanslag.  

 
Ten slotte het volgende: 
 

• Er wordt frequent geld uit de Vincentshop kassa op de bank afgestort; de aanwezigheid van kasgeld in 
de Vincentshop is dus nihil. Met de invoering van elektronisch betalen begin 2020 neemt de omvang 
van het kasgeld jaarlijks verder af. 
 

• Er wordt door het bestuur van de Vincentshop geen ander beleggingsbeleid gevoerd dan het aanhou-
den van een spaarrekening.  De afgelopen jaren is de rente echter minder dan 1 euro op jaarbasis ge-
weest. 

 
 

0-0-0-0-0 


