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                       Jaarverslag en Jaarrekening 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 

Deze Jaarverslag en Jaarrekening bestaat uit drie hoofdstukken: 
 

1. Algemeen deel en jaarverslag 2021 
2. Rapport jaarrekening 2021 
3. Balans per 31 december  
 

 
 
Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de stichting Vincentshop Tilburgop 31 maart 2021 



Jaarrekening en verslag 2021- Stichting Vincentshop Tilburg.  Vastgesteld 31-03-2022 
3/14 

 

Hoofdstuk 1                                        Algemeen deel en jaarverslag 2021 
 

1. NAAM, DOEL, MIDDELEN EN VERANTWOORDING 
      
Naam  
 
De stichting draagt de naam: Vincentshop Tilburg, hierna ook genoemd Shop.  
 
De statuten van de stichting 
         
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 goederen 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 bevordering 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 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 VincentiusVer-

eniging Tilburg (VVT) 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 activitei-

ten 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,  
g. activiteiten, overheids- en particuliere instellingen zowel op het terrein van de beroepsmatige maat-

schappelijke 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, overge-

maakt naar de ANBI instelling VincentiusVereniging Tilburg vóór 1 juli van het jaar volgend op het af-

gesloten 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 kos-

ten en aankoppen voor de stichting.  
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Verantwoording 
 
De inkomsten van de Vincentshop zijn 
in het boekjaar in 6 hoofdcategorieën 
te verdelen:  

1. schenkingen particulieren en orga-
nisaties aan de Vincentshop, 

2. subsidie van de Vincentius Vereni-
ging Tilburg als bijdrage in de ex-
ploitatie van de stichting,  

3. bijdrage eigenaar in het grooton-
derhoud,  

4. subsidie van de gemeente ter be-
strijding van de kosten van afval-
stromen, 

5. de kleine vergoeding van het be-
schikbaar stellen van goederen die 
daarvoor 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 nl de jaarlijkse kerstpakketten  
3. donaties aan de VincentiusVereniging Tilburg, ANBI instelling 
4. donaties aan goede doelen met een directe link met de gemeente resp. inwoners van Tilburg exclusief 

Udenhout (Udenhout heeft een eigen VincentiusVereniging) 
5. kosten (voorbereiding en uitvoering) 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 van veiligheidskeuringen die verplicht zijn ivm verzekeringen en mottenbestrijding 
8. kosten riool, onderhoud, schades, reclamebelasting, WOZ belasting aandeel eigenaar en gebruiker, wa-

terschap etc.  
9. kosten kantine en vrijwilligers, jaarbijeenkomsten vrijwilligers etc. 
10. bankkosten en overige kosten van het betalingsverkeer 
11. accountant /  boekhouding / belastingaangiften 
12. externe advieskosten 
13. overige kosten. 

 
In normale jaren was het streven dat de inkomsten dat 90% verkoop komen en de rest uit donaties, 
subsidies en schenkingen. In de afgelopen jaren is dit streven steeds gehaald. In 2017 was de verhou-
ding 89:11, daarna 91:9 resp. 96:4.  
In 2020 werden we geconfronteerd door sluiting van de shop van bijna 4 maanden, en werd vanaf juni 
de openingstijd bekort tot de tijd op werkdagen van 10.00-13.30 uur. Hetzelfde gebeurde in 2020 en 
vanaf februari 2022 is de shop weer op de gebruikelijke tijden open geweest. In de loop van maart 
2022 verdwenen de meeste preventiemaatregelen in verband met de pandemie.  
Gezien onze verkoopoppervlakten konden we in 2021 niet meer dan 5 klanten tegelijk toelaten in de 
shop. De vaste lasten daalden niet evenredig. De huur liep door en de vaste lasten van de nutsvoorzie-
ningen. 
 
De inkomsten verminderden aanzienlijk maar konden door andere verkooppunten toch wat bijgetrok-
ken worden in 2021. Er werd nog een kritisch gekeken naar de omvang van de uitdeellijst van de kerst-
pakketten, de logistiek van inpakken, en de omvang van het pakket en het bezorgen. Dat alles leidde 
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tot een nog steeds aantrekkelijk pakket maar wel tegen lagere kosten in 2021. In 2020 moesten we nog 
een beroep doen op de Vincentius Vereniging om deze pakketten te financieren, in 2021 is het gelukt 
weer deze uit eigen middelen te betalen. 
 
De stichting heeft als principe geen eigen vermogen boven de 500 euro aan te houden. Er wordt dus 
ook niet belegd in aandelen, effecten, derivaten of andere waardepapieren of constructies. Er wordt 
alleen een kas, een bankrekening en een spaarrekening aangehouden. De kas wordt periodiek afge-
stort op de bankrekening van de stichting. Steeds meer wordt er verder elektronisch betaald.  
 
De stichting werkt met vrijwilligers in de Vincentshop en bestuursleden. Een aantal van hen is ook vrij-
willigers in de shop.  
 
De verkoop van de boeken via de boekenmarkt is inmiddels geïntegreerd in de boekenverkoop in de 
shop. De verkoop van goederen via marktplaats is in 2021 niet verder doorontwikkeld maar kan later 
weer opgepakt worden. 
 
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. 
 

2. BESTUUR, HONORERING, ANBI.  
 
Bestuur 
 
De stichting kent het bestuur als het hoogste orgaan. Het bestuur komt gemiddeld maandelijks bij el-
kaar met uitzondering van de zomerperiode.  
De Vincentshop heeft op 31 december 2021: ca 40 vrijwilligers in het bestuur of in de winkel c.s.  
Samen met de vereniging zijn er ca 60 actieve en post actieve vrijwilligers, inclusief bestuursleden. Alle 
vrijwilligers zijn lid van de VVT.  
 
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 2020/2021 
telde het bestuur een periode 6 bij de KvK ingeschreven bestuursleden en eind 2021 weer de 5 in de 
statuten bedoeld aantal. 
 
De leden van het bestuur worden voorgedragen door het bestuur van de stichting en daarna benoemd, 
geschorst of ontslagen door het bestuur van de VincentiusVereniging Tilburg. De voorzitter van de 
stichting is ook lid van het bestuur van de VincentiusVereniging Tilburg. Het bestuur wijst uit zijn mid-
den een secretaris en een penningmeester aan.  
Bestuurders hebben een zittingstermijn van 4 jaar en maximaal een keer onmiddellijk herbenoembaar 
voor maximaal 4 jaar. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden.  
 
Het eerste bestuur van de stichting Vincentshop Tilburg is aangetreden bij statutaire akte van 
25.11.2014. Het was als zodanig in de jaren daarvoor ook het werkbestuur van de Vincentshop binnen 
de VincentiusVereniging Tilburg.  
 
Op 1 januari 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:  
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Functie (gedurende geheel 
2022) 

Naam Aangetreden Aftredend 

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

Aftredend 01-04-2024, 1x 
herverkiesbaar. 

Penningmeester 
en  
 
secretaris vanaf 1.1.2022 

Hans de Goeij (Invallend) penningmeester v.a. 
lente 2019, formeel aangetreden 
KvK: 01-07-2021 
(Waarnemend) secretaris per 01-
01-2022 

Aftredend 01-07-2025, 1 x 
herverkiesbaar 

Lid, (coördinator vrijwil-
ligers) 

Hilde vd Nouweland-van 
Meegen 

KvK: 02-04-2019 Aftredend 02-02-2023, 1x 
herverkiesbaar 

Lid bestuur Philomaine Buijssen-van 
Sinten 

KvK: 01-11-2021 Aftredend 01-10-2025, 1x 
herkiesbaar 

Lid bestuur Sylvia Kroes KvK: 01-11-2021 Aftredend 01-10-2025, 1x 
herkiesbaar 

Secretaris  Vacature  Vacature  

Functie (en eind 2021 geen 
bestuurslid) 

Naam Aangetreden Aftredend 

Lid  José Vlems-Pijnenburg KvK: 25-11-2014 
Uitgeschreven 01-11-2021 

Aftredend 01-09-2021, einde 
zittingstermijnen 

Lid, (coördinator transport) Joop vd Assem KvK : 01-09-2020  
Uitgeschreven 01-08-2021 

Afgetreden op eigen verzoek 
per 01-08-2020 

Secretaris Maijke van Esch-Naaijkens KvK: 25-11-2014 
Uitgeschreven 31-12-2021 

Afgetreden 31-12-2021 einde 
zittingstermijnen. 

 

 
Honorering 
 
De Vincentshop Tilburg heeft géén personeel in dienst en kent géén reguliere vrijwilliger of bestuur 
vergoedingen.  

• Ieders inzet is om-niet in de Vincentshop,  

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

 
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.vincentiustilburg.nl .  
Zie verder het ANBI-tabblad waarop de fiscus en publiek ook nog eens kunnen nalezen wat het doel is 
van onze ANBI.  
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 actuele informatiever-
eisten van de belastingdienst.      
 
Historie: herstructurering juridische structuur Vincentshop in 2015  
 
Het bestuur van de VincentiusVereniging Tilburg heeft, met instemming van de Algemene Ledenverga-
dering van de VVT besloten om de activiteiten van de vereniging met ingang van 2012 te herstructure-
ren: 

• VincentiusVereniging Tilburg (bestuursactiviteiten en commissie van Toewijzing) 

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

 
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 
Ledenvergadering van de VVT in 2014.  

http://www.vincentiustilburg.nl/
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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 
jaarrekening met toelichting en balans zijn daarvoor transparant opgesteld om ook maatschappelijke 
verantwoording af te leggen in het publieke domein aan hen die daar kennis van willen nemen. 
 
Het jaarlijkse netto positieve resultaat van de Vincentshop wordt binnen de daarvoor geldende termij-
nen aan de vereniging geschonken voor het realiseren van beoogde doelen van de vereniging overeen-
komstig artikel 3.2 van de statuten van de stichting.  
 
De jaarrekening van de stichting Vincentshop wordt door het bestuur van de stichting vastgesteld en 
gecommuniceerd. Daarna wordt het ter kennis gebracht van het bestuur en de Algemene Leden Ver-
gadering van de VVT. 
 
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 ver-
wezen. Dit jaarverslag en deze jaarrekening worden daarop ook gepubliceerd na vaststelling door het 
bestuur van de stichting. 
 
Activiteiten 2021 
 
2021 was voor de Stichting Vincentshop Tilburg in veel opzichten een bijzonder jaar. De corona-beper-
kingen drukten uiteraard een zware stempel op onze activiteiten. Als kringloopwinkel De Vincentshop 
waren wij noodgedwongen grote delen van het jaar geheel of gedeeltelijk gesloten. Dat had natuurijk 
gevolgen voor onze klanten, de aanloop, voor onze vrijwilligers en voor onze partners in de armoede-
verlichting in Tilburg. 
Niettemin waren we net zoals de VVT wel in staat om de persoonlijke vragen om hulp te honoreren. 
Daarmee konden we ook juist in het turbulente jaar 2021 toch van betekenis zijn voor de Tilburger in 
nood. 
 
Het waar mogelijk gaande houden van de activiteiten van de kringloopwinkel De Vincentshop had de 
volledige aandacht. Wij zijn daar achteraf bezien redelijk goed in geslaagd. Mede dankzij het geweldige 
aanbod van een bijzonder grote partij nieuwe schoenen konden we met verkoopacties in het voor- en 
najaar een groot gedeelte van de corona-inkomstenderving uit de kringloopwinkel compenseren. En 
daardoor kwam de financiering van onze persoonlijke noodhulp niet in gevaar.  
Ondanks het beperkte budget bij de VVT in 2021 (door de verminderde giften uit de Vincentshop in 
2020/2021 tgv de Coronapandemie) is het de vereniging toch gelukt enkele grotere projecten te finan-
cieren van o.a. Stichting de Vonk, MST Mensen in beeld houden en Stichting Move financieel kunnen 
steunen. 
Daarnaast hebben we een deel van deze nieuwe schoenen ook overdragen aan de collega Vincentius 
kringloopwinkels in Den Bosch en Breda. Uiteraard waren ze daar content mee. 
 
In 2021 konden we met onze traditionele Kerstpakkettenactie ca. 350 gezinnen of personen verblijden 
met een uitgebreid kerstpakket. Dankzij de medewerking van veel vrijwilligers werden deze pakketten 
vanuit een gratis ter beschikking gestelde bedrijfshal in Riel samengesteld. Veel van onze vrijwilligers 
droegen bij aan de bezorging van deze pakketten.  
 
Een ander belangrijk aandachtspunt vormde de interne discussie over de toekomstige huisvesting van 
de Vincentshop. De kringloopwinkel is gevestigd in een pand met de status van gemeentelijk monu-
ment in het centrum van Tilburg. Achterstallig onderhoud, toekomstige maatregelen om energie te 
besparen, dus de noodzaak van verduurzaming en de wens tot uitbreiding van de verkoopruimte wa-
ren aanleiding voor een gedegen interne discussie en besluitvorming over de gewenste toekomstige 
huisvesting. Na overleg met gemeente, architect, bouwkundig adviseur/tekenaar en onze eigen 

http://www.vincentiustilburg.nl/
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vrijwilligers zijn de plannen voor een definitief verbouwingsplan in gang gezet en voor een groot deel 
al uitgewerkt per eind 2021.  
 
De samenwerking met onze partners in Tilburg werd al dan niet online via de VVT meestal gecontinu-
eerd. Zo werden contacten onderhouden met onder meer de gemeente Tilburg (o.a. Team Schuldhulp-
verlening), ’T Elftal tegen Armoede, de Voedselbank, Stichting de Vonk, Tilburgs Ondersteuningsfonds, 
Platform Sociale Zekerheid, MST Mensen in beeld houden, Ronde tafelhuis, Regionaal Fondsen Over-
leg.  
 
Dankzij de betrokkenheid van deze en alle andere ca. 60 vrijwilligers kon de Vincentshop Tilburg in sa-
menwerking met de VVT weer figuurlijk de laatste strohalm zijn voor menig Tilburger in nood. En daar-

mee daadwerkelijk vormgeven aan onze drijfveer en ons motto: elk mens telt!  
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Hoofdstuk 2                                                       Rapport Jaarrekening 2021 
 

Rekening en verantwoording      
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
De rekening van Baten en Lasten  
 

 
 

Stichting Vincent Shop Tilburg in % in % in %

BATEN exclusief eventuele BTW

Schenking opbrengsten verkoop min de  €    76.111 94,1%  €    82.000 141,4%  €    50.094 61,4%

Sluiting Shop tgv Corona  €           -    €    35.533- -61,3%

Schenking opbrengst veiling verkoop min  €      1.368 1,7%  €     3.000 5,2%  €           -   0,0%

Schenking opbrengst boeken inkoop min  €           -   0,0%  €     1.500 2,6%

netto verkoop reststoffen oa aan BAT  €      2.935 3,6%  €     2.500 4,3%  €          50 0,1%

donaties t.b.v. kerstpakketten  €        310 0,4%  €          -   0,0%  €    19.800 24,3%

subsidies o.a. gemeente Tilburg  €           -   0,0%  €     2.650 4,6%  €      2.644 3,2%

div. donaties, prijzen, nagekomen  €        196 0,2%  €        700 1,2%  €      8.441 10,3%

diversen en energiebelasting korting  €           -   0,0%  €     1.183 2,0%  €        605 0,7%

subtotaal netto inkomsten   80.920€     100,0% 58.000€     100,0% 81.634€     100,0%

bijdragen eigenaar OG renovatie 1.670€       50.000€      

vergoeding VVT CvT 2.874€      pm 1.590€       
renten / dividenden 1€              0€              0€              

totaal inkomsten   (1)=> 85.465€    100,0% 108.000€  100,0% 83.224€    101,9%

LASTEN exclusief eventuele BTW
Goede doelen van de stichting

donaties aan goede doelen / projekten  €        240 0,3%  €     1.000 1,7%  €      2.750 3,4%

kerstpakketten  €    12.861 15,9%  €    12.000 20,7%  €    17.407 21,3%

 €    13.101 16,2%  €    13.000 22,4%  €    20.157 24,7%

Kosten om doelen te realiseren     

huur Shop  €    19.500 24,1%  €    19.500 33,6%  €    19.500 23,9%

korting 2020 / 2021 corona  €           -   0,0%  €    10.500- -18,1%

huur extern opslaggarage Shop  €           -   0,0%  €          -   0,0%  €      1.315 1,6%

huur kramen/tochtsluis/bakwagen  €      1.869 2,3%  €     2.500 4,3%  €      1.777 2,2%

energie, water  €      1.953 2,4%  €     2.800 4,8%  €      3.443 4,2%

schoonmaak  €      2.238 2,8%  €        500 0,9%  €        396 0,5%

schoonmaakkosten materialen  €           -   0,0%  €        800 1,4%  €        248 0,3%

telefoon//internet en voorheen Radio TV  €        625 0,8%  €        900 1,6%  €        842 1,0%

transport afschrijving IN 7 JR  €      6.367 7,9%  €     4.550 7,8%  €      1.069 1,3%

transport brandstof  €        742 0,9%  €        600 1,0%  €        540 0,7%

transport wegenbelastingen/fijnstof  €        520 0,6%  €        600 1,0%  €        432 0,5%

transport parkeren/aanschaffingen etc.  €           -   0,0%  €          -   0,0%  €        464 0,6%

transport onderhoud, sleep/huur/schade  €      2.791 3,4%  €        500 0,9%  €        327 0,4%

transport overig  zie boven -                              - €     1.600 -                              - €      1.505  

renovatie pand  €      1.670  -  €    50.000 -  €           -   
kantoor-- en verpakkingskosten  €        692 0,9%  €        350 0,6%  €        352 0,4%

verzekeringen  €      1.961  2,4%  €     2.000 3,4%  €        251 0,3%

afval en stortkosten  €      2.896 3,6%  €     3.500 6,0%  €      3.132 3,8%

aanschaffingen <500 euro  €        207 0,3%  €     1.000 1,7%  €        716 0,9%

verjaardag/parkeren/bijeenkomsten  €      1.461 1,8%  €        500 0,9%  €      1.842 2,3%

kantinekosten koffie thee etc.  €        623 0,8%  €        500 0,9%  €        408 0,5%

representie bloemen groet  €        100 0,1%  €        200 0,3%  €      1.740 2,1%

bankkosten excl. SumUp  €        213 0,3%  €        350 0,6%  €        208 0,3%

shop inrichting, schades, onderhoud,  €      2.008 2,5%  €     2.100 3,6%  €      2.520 3,1%

onderhoud inventaris  €           -   0,0%  €        300 0,5%  €        308 0,4%

externe advieskosten  €      1.129 1,4%  €     1.000 1,7%  €        364 0,4%

zakelijke belastingen  €      1.463 1,8%  €        600 1,0%  €        530 0,6%

reclamekosten  €        440 0,5%  €        250 0,4%  €        290 0,4%

website/automatiserring  €        650 0,8%  €        400 0,7%  €        304 0,4%

porti  €           -   0,0%  €        100 0,2%  €           -   0,0%

boekhouding / accountantskosten  €      1.035 1,3%  €     1.200 2,1%  €        958 1,2%

overige algemen kosten  €          96 0,1%  €     1.000 1,7%  €      1.197 1,5%

diversen, rekenverschilklen, afronden  €          64 0,1%  €        300 0,5%  €        107 0,1%

53.313€     63,8% 90.000€     66,2% 47.085€     57,7%

sub tellingen (2)=> 66.414€     80,0% 103.000€   88,6% 67.242€     82,4%

Te verrrekenen kosten met derden    

uitgaven tbv VVT CvT 2.874€       pm  1.590€        

subtelling 69.288€     81,1% 103.000€   95,4% 68.832€     84,3%

resultaat excl gift aan VVT (baten minus (1-2)=> 16.177€     18,9% 5.000€      4,6% 14.392€     17,6%

totaal uitgaven 85.465€     100,0% 108.000€   100,0% 83.224€     101,9%

RESULTAAT                                                              €    -4.823  €       -300  €        392 
 in % in % in %

samengevat RESULTAAT                                       €    -4.823 0,0%   €       -300 0,0%   €        392 0,0%

(**) = Specificatie Donaties aan VVT
Positief resultaat vóór donaties 16.177€     18,9% 5.000€      4,6% 14.392€     17,6%

-donatie betaald in boekjaar 21.000€     24,6% 3.000€      2,8% 3.400€       4,2%

-te betalen per eind boekjaar -€          2.300€      10.600€     
Totaal donatie aan VVT tlv boekjaar  €    21.000 24,6%  €     5.300 4,9%  €    14.000 17,1%

REALISATIE  2021
vastgesteld door bestuur                              

stichting 31-03-2022

REALISATIE  2021

vastgesteld in bestuur 31-03-2021

BEGROTING 2021

BEGROTING 2021

REALISATIE  2020

 vastgesteld in bestuur 31-03-2021

REALISATIE  2020
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Toelichting bij de rekening van baten en lasten 
 
De begroting 2021 is in maart 2021 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 en de staat van baten en lasten is qua posten voldoende duidelijk zodat afgezien wordt 
van een uitvoerige toelichting. 
 
De betalingen worden door de penningmeester per bank verricht; de bank- en kasontvangsten en 
kasuitgaven worden genoteerd en maandelijks aan de boekhouding doorgegeven. De jaarrekening 
wordt daarna opgesteld. Met ingang van 2019 zijn de bank/kasboekingen en de btw-aangiften 
ondergebracht bij Dircken en Partners in Goirle. 
 
In de jaarrekening 2021 komt het corona effect van de lockdown van ca een aantal maanden van 
gehele of halve dagen sluiting maanden tot uiting door een lagere verkoopopbrengsten en daarmee 
minder giften aan de shop.  
De begroting 2022 voor de uitgaven voor de huur waren gehalveerd maar konden in de loop van het 
jaar echter geheel voldaan worden gezien het verloop van de inkomsten. 
De donatie aan de VVT was begroot op slechts € 5.300, daarvoor werd echter in het boekjaar toch nog 
21.000 euro uitgetrokken. In 2020: 14.000 euro, 2019: 35.650, 2018: 47.700 euro, 2017: 46.800. 
 
Aan andere goede doelen en kerstpakketten is in 2021 13.101 euro besteed, 2020: 17.407, 2019: 
15.223, 2018: 21.351, 2017: 19.989.  
  
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 in beraad gegaan over de upgrade van de shop. Er zijn tekleningen gemaakt 
en de eerste kosten van een verbouwing/upgrade zijn geïnventariseerd. Verschillende informatie-
bijeenkomsten voor onze vrijwilligers in de shop zijn belegd. Er is input ontvangen die weer in de 
verdere planvorming is verwerkt.  
De eigenaar van de Shop heeft daarvoor een krediet beschikbaar gesteld van 50.000 euro voor de 
eerste werkzaamheden. In de balans is dat bedrag opgenomen. In het jaar zijn veel werkzaamheden 
omniet verricht of tegen veel lagere kosten dan regulier te verwachten zouden zijn. In 2022 zullen de 
plannen verder uitgewerkt worden en een vergunning aangevraagd worden. Of een en ander snel te 
realiseren valt hangt af van externe omstandigheden die in 2021 nog niet helemaal te overzien waren.   
 
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 in de meeste gevallen slechts enkele tientjes.  
 
Ter verder toelichting dient het volgende: 
 

• Baten 
➢ De netto-opbrengsten 2021 van de Vincentshop zijn 76.111 euro (2020: 63.500 euro, 2019: 

94.000 euro) dat is bijna 30.000 meer dan eerder begroot rekeninghouden met de sluiting ge-
durende een aantal weken tgv de coronapandemie.   
 

➢ De Vincentshop inkomsten van bijna 81.000 euro exclusief de vergoeding van bouwtekeningen 
en CvT uitgaven zijn uitgesplitst:  
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o verkoop en veilingverkoop samen bijna 77.500 euro, 
o verkoop reststoffen bijna 3.000 euro netto. Vanaf 2021 is een ander afzetkanaal aangeboord 

waardoor we inkomsten genereren.  
o donaties t.b.v. kerstpakketten etc. leverde circa 500 euro op. 
o de subsidie van de gemeente werd in 2021 aangevraagd maar pas in 2022 uitgekeerd en 

komt terug in de jaarrekening 2022. 
➢ De rente-inkomsten zijn netto minder dan 1 euro geweest door de rentestand van 0 % naast de 

invoering in de loop van het boekjaar van negatieve rente bij een bepaalde rekeningcourant 
hoogte.. 

 

• 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 dit jaar slechts een be-
perkte donatie aan een organisatie naast de VVT toegekend.  
 

➢ Er zijn ca 350 kerstpakketten samengesteld en rondgebracht in de weken voor Kerstmis 2021..  
 

➢ Aan huur voor de Vincentshop is 19.500 euro betaald. De vroeger opslagruimte is om logistieke 
redenen eind 2020 beëindigd en daarmee hebben we bespaard op deze uitgaven.  
 

➢ Uit veiligheidsoverwegingen is in de lockdown periode een voorzet tent gehuurd met verwar-
ming. In 2021 is hieraan bijna 1900 euro uitgegeven. 

 
➢ Aan energie is ca 1.950 euro betaald, wat ruim 1.000 euro minder was dan in voorgaande ja-

ren. Door een lager verbruik mede tgv de lockdown shopsluiting is in 2021 een teruggave ont-
vangen over kosten van het jaar daarvoor. Dit was in de jaarrekening 2020 al voorspeld.   
 

➢ De kosten van schoonmaakt en infectiepreventie zijn aanzienlijk hoger geweest door materiaal-
aanschaf als desinfectiemiddelen en dispensers, professionele route bewijzering etc. 
 

➢ De kosten van telefoon en internet zijn verlaagd door wisseling van provider en verandering 
van abonnementen.  

 
➢ De nieuwe bedrijfsauto is eind 2020 in gebruik genomen. Deze auto wordt in een aantal jaren 

afgeschreven. In 2021 is op transportmiddelen 6.367 euro afgeschreven.   
 

➢ Nagekomen kosten van schade aan een geleende bestelbus in 2020 is pas in 2021 aan de 
stichting in rekening gebracht. De kosten van bijna 2.800 euro overschrijden daarmee de 
begrotingspost van 500 euro helaas. 
 

➢ De kosten renovatie pand betreft vooral de tekenaar. Hiervoor werd een subsidie verkregen 
die onder de inkomsten zijn verantwoord.  
 
 

➢ Het als experiment aangeschafte kassasysteem heeft niet goed gefunctioneerd in 2021 door 
oplevering van onbetrouwbare output van gegevens. Het is daarom eind 2021 buiten gebruik 
gesteld. De dagstaten aan de kassa worden daardoor nog steeds met de hand ingevoerd.  
 

➢ De verzekeringen zijn overeenkomstig de begroting en zijn in 2021 weer door de stichting be-
taald. 
 

➢ De afvalkosten zijn verminderd door alleen af te voeren via een abonnement met containers. 
Daarnaast is een nieuw textiel inzamelsysteem per 2021 gestart waarvoor we weer geld 
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ontvangen( zie inkomsten reststoffen BAT)  in plaats daarvoor zouden moeten betalen zoals in 
2020.   
 

➢ Het kerstdiner is ook in 2021 vervallen door de lockdownmaatregelen. In de zomer is wel een 
personeelsbijeenkomst geweest met veilige onderlinge afstand tgv corona.  
 

➢ De kosten van schades, onderhoud etc. liggen op het niveau van de begroting. 
 

➢ De externe advieskosten betreffen een fiscaal advies., 
 

➢ De zakelijke belastingen zijn o.a. de WOZ, de gemeentelijke reclamebelasting, waterschapsbe-
lasting etc.  
 

➢ De accountantskosten liggen op het niveau van de begroting. 
 

➢ De overige lasten liggen op het niveau van de begroting en behoeven geen nadere toelichting.   
 
Samengevat: de inkomsten en uitgaven, en de lasten minus baten 
 

1. De exploitatie 2021 is qua inkomsten 40% hoger dan begroot, in 2020 was het juist 40% lager 
dan toen begroot. 
 

2. De uitgaven exclusief de verbouwingskosten waren ca 5% hoger dan de begroting.  
 

3. De verkoop van met name textiele reststoffen leverden gelukkig weer een substantieel bedrag 
op.  
 

4. De giften en subsidies aan de Vincentshop zijn lager uitgevallen dan begroot maar worden 
door nagekomen betalingen en toekenningen in 2022 deels goedgemaakt. 
 

5. De donatie van de Shop aan de VVT (21.000 euro) is circa 4 maal hoger dan begroot (5.300 
euro). We zitten daarmee op ongeveer de helft van de donatie aan de VVT tov de jaren voor 
de coronapandemie.  
 

6. Het boekjaar is afgesloten met een verlies van bijna 5.000 euro. Het negatieve resultaat wordt 
afgeboekt van het bewust beperkte eigen vermogen van de stichting. Het streven is om dat 
rond of op de nullijn te houden. Door het verlies in 2021 is het eigen vermogen negatief per 
31.12.2021. In 2022 moet dat weer goed gemaakt worden. Deels kan dat door de subsidies en 
belastingteruggave energie over voorgaande jaren die pas duidelijk werden na afsluiting van 
de boekhouding over 2021.    
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Hoofdstuk 3                                                            Balans per 31 december 
 
 
De staat van activa en passiva is als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BALANS PER  31 december

ACTIVAabcdwertsdfgzxcvqwertyuiop 

Materiele activa

kantoorinventaris -€         -€         -€         

bestelbus nov 2020 31.836€    31.836€    afgeschreven

afschrijving t.m.  boekjaar -7.436€    -1.069€    

24.400€    30.767€    -€         

Kortlopende vorderingen

debiteuren VVT/CvT -€          813€         1.686€     

debiteuren VVT/ov. Kosten -€          -€         -€         

te vorderen OB laag 1.031€      

te vorderen OB hoog 4.091€      9.315€     3.290€     

5.122€     10.128€    4.976€     

Liquide middelen

kasgeld 204€        196€        196€        

Rabobank, rek. courant 1.299€     61€          1.384€     

Rabobank, spaarrekening 50.000€     56.900€     -€          

 51.503€     57.157€     1.580€     

81.025€    98.052€    6.556€     

31-12-2019

Vincent Shop

31-12-2021

Vincent Shop

31-12-2020

Vincent Shop

PASSIVA

Eigen vermogen 469€        77€          40€          

Resultaat verslagjaar -4.823€    392€        37€          

nagekomen opbrengsten 2021 pm

  -4.354€     469€         77€          

Schulden op korte termijn  

VVT lening bedrijfsmiddelen 36.983€    36.983€    -€         

aflossing t.m. boekjaar -4.550€    

32.433€    

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

Slotdonatie boekjar aan VVT -€         10.600€    5.600€     

af te dragen OB 2.946€     

 52.946€     97.583€     6.478€     

afronding 0€            -€         1€            

81.025€    98.052€    6.556€     

31-12-2021

Vincent Shop Vincent Shop Vincent Shop

31-12-2020 31-12-2019
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Korte toelichting bij de balans 
 
Het resultaat van enig jaar van de Vincentshop komt terug in de balans per 31 december van dat jaar. 
Het resultaat van de Vincentshop Tilburg wordt berekend uit inkomsten minus uitgaven in enig jaar.  
 
o De uitgaven betreffen de kosten van huur, nutsvoorzieningen, transportmiddelen, afschrijvingen 

investeringen, zakelijke belastingen, verzekeringen tbv huisvesting en vrijwilligers etc. Zie voor-
gaande bladzijden met de winst- en verliesrekening. 

o Na aftrek van deze kosten kan het bestuur van de Vincentshop jaarlijks maximaal ca 30% van de 
netto-opbrengst (netto-opbrengsten zijn gedefinieerd als inkomsten, inclusief netto af te dra-
gen/terug te ontvangen minus alle uitgaven m.u.v. de goede doelen) voor goede doelen aanwen-
den. Het bestuur van de Vincentshop beslist daarover. Doordat de inkomsten in 2021 onder het ni-
veau van de jaren voor 2020 lag is het streefpercentage van 30% hoger uitgevallen, namelijk 45%. 

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 2020 en 2021 was het echter een gegeven.  

o Het resterende bedrag in het boekjaar X (nu: 2021) van inkomsten, minus kosten Shop, minus 
goede doelen Vincentshop wordt dus aan de VVT geschonken ten laste van het boekjaar, met in 
acht name van voldoende liquiditeit van de Shop. Zoals eerder aangegeven houdt de Vincentshop 
nagenoeg geen eigen vermogen aan per einde boekjaar. Eind 2021 komt dit wel richting 4.500 ne-
gatief uit maar wordt in 2022 ingelopen enkele inkomsten die eigenlijk in 2021 geboekt moeten 
worden maar bekend werden na afsluiten van de boekhouding. In eind 2022 is dat weer gelijkge-
trokken.   

 
De ontwikkelingen op de balans worden als volgt geduid: 
 
o Op de materiele activa is bi9jna 7500 afgeschreven waardoor een waarde van 24.400 resteert eind 

2021.  
o De vorderingen omzetbelasting zijn opgenomen tot 5122 euro overeenkomstig resterende belas-

tingaangiften over 2021.   
o De VVT heeft 50.000 vooruitbetaald voor de verbouwing waartegenover nog geen uitgaven staan 

en is derhalve op de balans opgenomen onder zowel liquide middelen als onder schulden op korte 
termijn. 

o Het eigen vermogen van 469 euro is verminderde met het negatieve resultaat van 2021 zodat res-
teert een negatief eigen vermogen van 4.354 euro. 

o De lening van de VVT voor de financiering van de bedrijfsauto in 2020 is voor 4.550 euro afgelost 
zodat 32.433 euro resteert. 

o Er dienst nog 2.946 euro aan omzet belasting afgedragen te worden over 2021 die onder schulden 
op korte termijn zijn verantwoord.  

o het gemiddelde nettoresultaat 2021 en twee voorgaande jaren van de Vincentshop carry back of 
achterwaarts negatief is, is er geen sprake van een VPB-belasting aangifte/aanslag als de Vin-
centshop VPB-plichtig zou geweest zijn of worden.  

 
Ten slotte het volgende: 
 

• Er wordt zeer frequent geld uit de Vincentshop kassa op de bank afgestort; de aanwezigheid van 
kasgeld in de Vincentshop is dus nagenoeg nihil. Met de invoering van elektronisch betalen begin 
2020 is, is de aanwezigheid van contant geld sterk verminderd.  

• Er wordt door het bestuur van de Vincentshop in overeenstemming met het beleid van de VVT, 
geen ander beleggingsbeleid gevoerd dan het aanhouden van een spaarrekening.   

 
0-0-0-0-0 


