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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting Vincentshop Tilburg

de heer NJM Kwantes

www.vincentiustiburg.nl

de heer JIM de Goeij

Veemarktstraat 37, 5038 CT Tilburg

de heer JIM de Goeij

Mevrouw HC van den Nouweland-van Meegen

6 2 0 4 3 6 3 3

0

6 0

8 5 4 6 1 3 5 5 9

0 1 3 5 4 2 0 4 2 1

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

Hergebruik

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

Mevrouw PCM Buijssen-van Sinten

lid bestuur ook: Mevrouw SM Croes

penningmeester.vincentshop@xs4all.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 bevordering van het algemeen maatschappelijk werk2. 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 regionaal 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 niveau;c. organisatorische en financiële medewerking aan de doeleinden 
en activiteiten van de Vincentius Vereniging Tilburg in het bijzonder via de verkoop van 
tweedehands 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 personen,  etc. (zie jaarverslag)

1. Het inzamelen van tweedehandsgoederen waarvan de opbrengsten door de goede 
gevers direct worden geschonken aan de stichting. Deze kunnen om niet geschonken 
worden onder mensen in nood via een toewijzingscommissie van de Vincentius 
vereniging. de rest van de goederen wordt gesorteerd daarna verkocht, als oud textiel in
 de kringloop gebracht, als oudpapier, oud textiel in kringloop gebracht, of bij 
onverkoopbaar zijn gestort. De shop is naast de gemeentelijke inzamelaar een van de 
twee particuliere door gemeente erkende inzamelaars die kunnen storten bij BAT (cf. 
gemeentelijke verordening). 2. Uit de inkomsten kan de huur, nutsvoorzieningen, 
kantine- kosten, administratie, verzekeringen etc (zie jaarrekening) betaald worden 
alsmede het vervoer met een eigen bestelbus. 3. Het nettoresultaat wordt verminderd 
met giften aan goede doelen en aan kerstpakketten voor armlastige gezinnen en 
huishoudens in Tilburg. Het resterende resultaat wordt jaarlijks voor 100 procent 
geschonken aan de Vincentius Vereniging.4. Er wordt niet gespaard en gepot, het eigen
 vermogen blijft jaarlijks onder de 500 euro.

Verkoop van goederen van omniet verkregen goederen: kosten verbonden aan inkoop 
hiervan worden door de goeoverige de gevers aan de stichting geschonken.

overige donaties, giften

subsidie(s) gemeente en eventueel vincentius vereniging(en)

energiebelasting teruggave 

recycling opbrengsten textiel, oud papier, electronica cs, metalen, veilingen etc 
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

bestuursleden en vrijwilligers zijn allemaal onbezoldigd.

zie jaarverslag 2021 die gepubliceerd is op:
https://vincentiustilburg.nl/anbi-vincentshop/

kerstpakketten

donaties aan projecten waarmee de stichting Vincentshop een verbinding heeft
nettro jaarresultaat wordt geschonken aan ANBI Vincentius Vereniging.

Vermogen is bewust minder dan 500 euro; het staat op een bank/.spaarrekening zie 
balans van elk jaar

In 2021 was vermogen +469 euro euro (januari) en -4.354 euro (dec)

https://vincentiustilburg.nl/anbi-vincentshop/

https://vincentiustilburg.nl/anbi-vincentshop/

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

0

24400

32433 36983

5122

0

-4354 469

52946 60600

51503

24400

81025 98052

56625

-4354 469

81025

0

30767

10128

57157

30767

67285

98052

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

Zie jaarrekening en balans in jaarverslag op 
https://vincentiustilburg.nl/anbi-vincentshop/
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

79046 50144

3249

0 28241

1670 0

1670 31490

0

506 0

0

0

1368 0

1874 0

1590

2021 2020 (*)

82590 83224

34.101

1.250

27855

6.367

35747

1132

33112

1069

-4.823 392

17.840

87.413

11772

82832
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Zie jaarrekening en balans in jaarverslag op 
https://vincentiustilburg.nl/anbi-vincentshop/

Jaarrekening sluit negatief maar dat wordt in 2022 weer goed gemaakt deels door 
nagekomen inkomsten die ten tijden van de sluiting van de boekhouding nog niet 
bekend waren. Deze worden in 2022 verwerkt.

https://vincentiustilburg.nl/anbi-vincentshop/ Open


