Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vincentiusvereniging Geleen
1 4 0 9 7 2 0 7

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

Potterstraat 2 A

6165 AE Geleen

Telefoonnummer

0 6 2 5 3 5 8 0 5 4

E-mailadres

secretaris@vincentiusgeleen.nl

Website (*)

www.vincentiusgeleen.nl

RSIN (**)

8 1 8 6 6 7 5 0 3

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

5 6

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Paul Offermans

Secretaris

Marion van Hooijdonk a.i.

Penningmeester

Jan van de geer

Algemeen bestuurslid

Carla Bockting

Algemeen bestuurslid

vacant

Overige informatie
bestuur (*)

Pater Martin de Korte cp, Vertrouwenspersoon

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De vereniging stelt zich ten doel het opsporen en lenigen van de geestelijke en
maatschappelijke noden van individuen en groepen van personen ten einde daardoor
in solidariteit met de samenleving mede te werken aan de bevordering van het
algemeen maatschappelijk welzijn.
De vereniging bevordert de onderlinge saamhorigheid van de leden en vrijwilligers, die
zich voor dit doel vrijwillig inzetten, daarbij gesteund en geïnspireerd door het christelijk
geloof en een christelijke levensovertuiging en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woord.

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?

De vereniging zamelt in en verkoopt tweede hands boeken, kleding en prullaria zodat
met de opbrengst daarvan hulpvragen kunnen worden gehonoreerd.
Verder nemen wij bedden, meubels e.d. in welke wij weggeven aan (minima) mensen
die daarom vragen en door de vereniging als zodanig worden beoordeeld.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door verkoop van boeken, kleding, cd's en lp's etc.
Door schenkingen in natura.
Door donaties en giften.
Door contributie van de leden.
Door incidentele erfenissen
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Aan hulpvragen van minima.
De vereniging heeft een rekening courant, spaarrekening en enig kasgeld.
De rekening courant en spaarrekening lopen bij de Rabobank Zuid Limburg

www.vincentiusgeleen.nl

Open

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

Er is geen beloningsbeleid.
De bestuurfuncties zijn vrijwillig
Bestuur en vrijwilligers kunnen onkosten declareren, als deze vooraf door bestuur zijn
goedgekeurd.

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.

Verkoop boeken, kleding, Cd's en Lp's via winkel
Verkoop boeken via internet
Verkoop snuisterijen, speelgoed of huishoudelijke artikelen.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

75.593

70.739

€

+

€

75.593

+
70.739

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

18.322

€

+

88.039

+
€

89.584

€

165.177

€
€

165.160

167.025

€
€

+

+
€

165.160

167.025

8.565

€
71.262

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

17

Totaal

€

165.177

96.604

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

167.343

€

318

€

167.343

+

+

Matriële vaste activa bestaat uit een door de vereniging van de Gemeente Sittard-Geleen aangekochte ex gymzaal. Deze gaan wij gebruiken voor opslag
van hulpgoederen.
De vorderingen bestaan voor het merendeel aan uitsaande leningen.
De bestemmingsreserve is het eigen vermoegen van de vereniging. Dit is in principe geheel beschikbaar voor de hulpverlening.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

27.521

€

43.411

Subsidies van overheden

€

1.423

€

398

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

1.859

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

3.282

€

Baten sponsorbijdragen

€

519

€

Giften en donaties van particulieren

€

33.376

€

798

Nalatenschappen

€

€

29.423

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

1.500

Giften

€

34.876

€

30.221

Financiële baten

€

253

€

841

Overige baten

€

+

+

€

+
398

€

+

€

+

+

€

66.452

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

27.521

€

Verstrekte subsidies & giften

€

10.147

€

11.110

Aankopen en verwervingen

€

€

1.583

Communicatiekosten

€

344

€

435

Personeelskosten

€

113

€

739

Huisvestingskosten

€

16.029

€

13.792

Afschrijvingen

€

€

18.042

Financiële lasten

€

199

€

196

Overige lasten

€

13.964

€

18.631

Som van de lasten

€

68.317

€

64.528

Saldo van baten en lasten

€

-1.865

€

10.343

Som van de baten

Lasten

+

74.871

+
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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.

Door de coronapandemie is onze winkel een groot gedeelte van 2020 gesloten
geweest waardoor de omzet een flink stuk minder is.
De subsidie van de overheid is een schenking van de Gemeente S-G ter bestrijding
van de kosten inzake de coronapandemie. De subsiedie van andere instellingen betreft
een schenking van Don Bosco en Nat Fonds Kinderhulp.
In de giften van parikulieren zit ook het geschatte inkoopbedrag van alle schenkingen
in natura.
Aan de lastenkant hebben wij € 9947.00 uitgegeven aan hulpverlening en € 200,00 aan
een collecte voor de ramp oin Beiroet.

Open

