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1 Algemene gegevens instelling
Naam

Vincentiusvereniging Breda e.o.

Nummer Kamer
van koophandel

40280665

Contactgegevens
Adres

Koelemei 2, 4816 JD Breda

Telefoonnummer
5215036

076

e-mailadres

info@vincentius-breda.nl

website

www.vincentius-breda.nl

RSIN
Actief in sector

Welzijn- Overig welzijnswerk

Aantal medewerkers

0

Aantal vrijwilligers

50

Statutair bestuur van de instelling
- de heer A.P.M. (Guus) van Dijk, voorzitter
- de heer J.B.A.M. (Jean Baptiste) Hendrix, secretaris
- de heer P.H.C. (Paul) Krusemeijer, penningmeester
- mevrouw E.Th.J.C.M (Els) De Swart- Coonen, bestuurslid hulpverlening
Doelgroepen

X
X
X
X

Algemeen publiek
Dak- en thuislozen
Minima
Verslaafden

X
X
X
X

Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Overig

Doelstelling
Statutaire doelstelling 1. Opsporen en lenigen van maatschappelijke noden, ondersteuning bij
van de instelling. Wat armoede, medewerken aan projecten dienaangaande, zowel voor de Bredase
wil de instelling
context als internationaal.
bereiken?
2. Bevorderen onderlinge saamhorigheid tussen leden/vrijwilligers.
3. In stand houden van vermogen ten behoeve van de continuïteit.
4. Géén winstdoelstelling
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Hoofdlijnen beleidsplan
Welke
A: individueel: Intensief contact houden met de professionals van het sociaal
werkzaamheden
domein, Gesprekken met hulpverleners en hun cliënten.
verricht de instelling?
B: Bredaase context: Deelname aan lokale overlegplatformen; Raad voor
Schuldhulpverlening, Marge in Beeld, gemeentelijke overlegstructuren.
C: Ondersteuning in brede zin: Goedkoop aanbieden of om niet verstrekken
van huisraad en kleding.
D: Kringloop; Het in ontvangst nemen van goederen, sorteren, beprijzen en
verkopen.
E: Vrijwilligers: ca 50 die met elkaar een betekenisvolle werkgemeenschap
vormen
Wanneer worden
welke
werkzaamheden
uitgevoerd?

De werkzaamheden met betrekking tot de hulpverlening vinden het gehele
jaar plaats. De kringloopwerkzaamheden vinden behoudens twee korte
vakantieonderbrekingen ook het gehele jaar plaats.

Hoe dragen de
A: Door regelmatig contact te onderhouden met gemeentelijke- en Welzijns
werkzaamheden bij
instellingen wordt continu aandacht voor de armoedeproblematiek besteed.
aan het realiseren van
de doelstelling
B: Het daadwerkelijk hulpverlenen door het gratis verstrekken van goederen
en of financiële hulp.

Hoe krijgt de instelling .. De kringloop maakt het mogelijk gratis goederen te verstrekken,
inkomsten?
.. Ondanks de lage prijzen is het mogelijk de operationele kosten te dekken én
financiële ondersteuning bij armoede te bieden.
.. Men kent de doelstellingen van Vincentius en doneert goederen daarom.
.. Een deel van het pand wordt verhuurd aan derden.
.. Rendement beleggingen ten behoeve van het op peil houden van het
vermogen
Op welke manier en
aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?

.. Materiële en financiële hulp aan individuen en gezinnen

.. Financiële hulp aan organisaties. Zowel in binnen- als in het buitenland
.. Dekking van de kosten van de kringloop

Beloningsbeleid
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.. Conform statuten heeft niemand (bestuur, vrijwilligers en leden) enig
financieel belang

.. Niemand ontvangt een beloning noch een vrijwilligersvergoeding
.. Vincentius heeft geen mensen in dienst.
Activiteitenverslag

Aanvragen voor onze hulpverlening komen rechtstreeks binnen maar voor het
merendeel komen deze via 35 Bredase hulpverleningsinstanties.
Er wordt intensief samengewerkt met onder andere IMW, Wij, SMO, Mee,
Impegno, Annahuis, Voedselbank, Kubus Bewindvoering.
Verder richten onze activiteiten zich op het onder de aandacht brengen bij
overheid en instellingen van de armoedeproblematiek.
Ook werden donaties aan organisatie verstrekt. In Breda aan het IWM voor
financiële individuele ondersteuning in crisissituaties. Daarnaast aan
organisaties die gericht zijn op ondersteuning bij armoede in het buitenland
en worden gedragen door persoonlijke inzet, betrokkenheid en verbinding.
Daarnaast is er sprake van hulpverlening in natura. Deze hulpverlening in
natura wordt verdeeld in directe hulp door middel goederen uit de winkel
alsmede het verstrekken van tegoedbonnen.
Totaalbeeld hulpverlening

Werkelijk
2021

Werkelijk
2020

Individuele hulpverlening
Binnenlandse organisaties
Buitenlandse organisaties
Hulp bij evenementen

38.843
20.836
0
0
59.679
-9.854
49.825

36.560
6.500
3.000
0
46.060
-6.768
39.292

5.800
15.061

4.845
16.778
15.000
1.560
77.475

Terugontvangen/ bijdragen
Totaal hulpverlening
Tegoedbonnen
Hulp in natura
Éénmalige gift Voedselbank
Transportkosten hulpverlening
Totaal hulpverlening

1.750
72.436

De terugontvangen bedragen betreffen bijdragen van instellingen en/of
terugbetalingen van verstrekte voorschotten.
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2 Balans
Activa

31-12-2021

31-12-2020

€ 688.000

€ 455.000

Immateriële activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
€ 688.000

€ 455.000

€ 2.573

€ 2.305

Effecten

€ 1.141.763

€ 1.079.273

Liquide middelen

€ 155.901
€ 1.300.237

€ 150.316
€ 1.231.894

Totaal

€ 1.988.237

€ 1.686.894

Voorraden
Vorderingen &overl activa

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€ 475.250

€ 380.704

Bestemmingsreserve

€ 750.000

€ 750.000

Herwaarderingsreserve

€ 588.000

€ 355.000

€ 94.905

€ 94.546

Overige reserves

€ 1.888.155

€ 1.580.250

€ 94.532

€ 92.732

Langlopende schulden

€ 250

€ 3.250

Kortlopende schulden

€ 5.300

€ 10.662

€ 1.988.237

€ 1.686.894

Bestemmingsfondsen
Voorzieningen

Totaal
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Toelichting op de balans
De materiële activa betreffen de WOZ-waarde van ons pand aan de Koelemei 2 te Breda. In 2021`heeft een
herwaardering van het pand plaats gevonden op basis van de WOZ-waarde 2020. De liquide middelen zijn een
drietal rekeningen bij de Rabobank en een zeer beperkt deel kasgeldmiddelen.
Ons vermogen heeft zijn wortels in het verleden. De opbrengst van een aantal panden in het centrum en de erfenis
van een grote boerderij, lange tijd verpacht, en die in de jaren 70 te gelde is gemaakt rondom een ruilverkaveling.
Volgens overlevering heeft de erflater bij testament bedongen dat het vermogen in stand moet blijven om
daarmee ook op lange termijn continuering van de hulp bij armoede mogelijk te maken.

Ons vermogen is te splitsen in drie belangrijke onderdelen te weten: De continuïteitsreserve als waarborg voor een
continue hulpverlening naar de toekomst, bestemming/ herwaardering voor als het noodzakelijk is in het kader van
bestemmingsplannen een ander gebouw c.q. het aanpassen van het gebouw aan specifieke eisen en een reserve
egalisatie.
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3 Staat van baten en lasten
Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van
producten en/ of diensten (omzet)

2021

2020

128.495

115.875

0

5.000

Subsidies van overheden
Subsidies van andere instellingen
zonder winstoogmerk
Overige subsidies
+
Baten van subsidies

0

5.000

Baten sponsorbijdragen
+
Giften en donaties van particulieren

101.038

94.637

101.038

94.637

64.829

59.512

Nalatenschappen
Bijdrage van loterijinstellingen
Overige giften
Giften
Financiële baten
Overige baten

197

-52
+

Som van de baten

294.559

274.972

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

92.482

88.727

Verstrekte subsidies en giften

49.825

39.292

Aankopen en verwervingen

17.916

27.030

27.217

17.467

Lasten

Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
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Afschrijvingen

4.407

0

7.807

7.910

Financiële lasten
Overige lasten

+
Som van de lasten
Saldo van baten en lasten

199.654

180.426

94.905

94.546

92.482
36.013

88.727
27.148

Toelichting op de staat van baten en lasten
De baten zijn te verdelen in:
.. Opbrengsten kringloopwinkel
.. Verhuuropbrengsten

Voor een toelichting op de verstrekte giften wordt verwezen naar het activiteitenverslag.
Naast de financiële giften zijn er ook giften in natura verstrekt.
De aankopen en verwerving houden o.a. in de kosten van afvalverwerking, diverse
winkelkosten en de organisatiekosten
De huisvestingskosten hebben betrekking op energie, belastingen, verzekeringen en
onderhoud van het pand. De overige lasten zijn de kosten voor de vrijwilligers zoals
reiskosten, kantinekosten et cetera.
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