Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Vincentiusvereniging Zoetermeer

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 2 4 3 1 2 6

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

Seringenpark 10 (secretariaat)

Telefoonnummer

0 7 9 3 4 1 6 4 7 3

E-mailadres

secretariaat@vincentiuszoetermeer.nl

Website (*)

www.vincentiuszoetermeer .nl

RSIN (**)

8 1 6 3 2 7 7 7 4

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

7 6

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H.C. van der Goes

Secretaris

J.H.A.M. Ingenhoes

Penningmeester

J.A.M. van Egmond-Verspeek

Algemeen bestuurslid

J.A. Bilderbeek

Algemeen bestuurslid

A.C.C. van der Hoeven

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Het opsporen en lenigen van de geestelijke en maatschappelijke noden van individuen
en groepen van personen teneinde daardoor in solidariteit met de samenleving mede
te werken aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn. De
vereniging bevordert voorts de onderlinge saamhorigheid van de leden en
medewerkers die zich voor dit doel vrijwillig inzetten.

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 verricht de navolgende werkzaamheden.
Het exploiteren van de kringloopwinkel " 't Schuurtje van Vincentius". Dit houdt o.a. in:
het ophalen, innemen, uitsorteren en beoordelen van goederen, het opbergen en
aanbieden ter verkoop hiervan alsmede de afhandeling van de daadwerkelijke
verkooptransactie waartoe het thuisbezorgen van grote materialen kan behoren. Deze
werkzaamheden vinden doorgaans plaats op de 1e en 3e zaterdag van de maand
tussen 09.00 en 15.00 uur aangaande de verkoop en op elke maandagmiddag tussen
13.00 en 16.00 uur alsmede tijdens verkoopdagen voor wat betreft de inname van
goederen. Het ophalen en wegbrengen van grote materialen vindt op afspraak
gedurende werkdagen plaats. De opbrengsten vormen de voornaamste bron van
inkomsten waarmee de donaties aan de goede doelen worden gefinancierd.
Verdere werkzaamheden bestaan uit het verzenden van (verjaardags)kaarten aan
ouderen, het bezoeken van ouderen en zieken, het onderhouden van de contacten met
andere organisaties, het beoordelen van aanvragen alsmede bestuurlijke activiteiten
Dit alles voor het goede doel. Zie tevens de website www.vincentiuszoetermeer.nl.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Vereniging verwerft financiële middelen door de navolgende door haar
georganiseerde activiteiten.
• De opbrengst van kringloop “ ‘t Schuurtje van Vincentius” waar "om niet"verkregen
goederen voor een schappelijke prijs worden verkocht
• Donaties in het “Antoniusbusje” in de Nicolaaskerk te Zoetermeer
• Bijdragen van de soosbezoekers
• Inzameling van oud papier
• Incidentele giften, donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
• Alle andere wettige baten
Zie tevens de website www.vincentiuszoetermeer.nl
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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.

De verkregen inkomsten worden besteed aan de voor de continuïteit noodzakelijke
kosten als hypotheek, gas, licht, water, verzekeringen etc., alsmede de navolgende
goede doelen. Individuele steun aan hulpbehoevenden, zowel financieel als materieel.
Adventsactie / African Foundation of Wonder / Stichting Biezonder / Beautiful Kidz
Namibia / Bijna Thuis Huis Zoetermeer (Hospice) / Caravan Project (vakantie voor
gezinnen) / Stichting Guacamaya / Kerst- en Paaspakketten / Mercy International
kindertehuis Thailand / PCI / Renato zending Brazilië / Togo kinderhulp / Stichting Mia /
Vastenactie / Vincentius Nederland diverse projecten / Voedselbank / Stichting
ZoBeRo / Zomerkamp voor kinderen / Ramp orkaan Idai / Bright for children / Stichting
Iedereen een maaltijd / Kinonikids / Parnassia / Stichting Het Huis / Voedselpakketten
De Verenigng houdt vermogen aan via spaarrekeningen en onroerend goed.

www.vincentiuszoetermeer.nl

Open

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

Alle leden en medewerkers van de Vincentiusvereniging Zoetermeer verrichten hun
werkzaamheden voor de vereniging op basis van vrijwilligheid en krijgen hiervoor geen
vergoeding.

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.

De hulpverlening van de Vincentiusvereniging Zoetermeer bestaat o.a. uit de
navolgende activiteiten:
• Het verzenden van verjaardagskaarten naar en bezoeken van oudere parochianen
• Ziekenbezoek
• Soosmiddagen voor ouderen
• Kerst- en paasattenties voor langdurig zieken, minder draagkrachtigen en eenzame
ouderen
• Ondersteuning jaarlijkse ziekenzalving
• Ondersteuning van projecten van Vincentius Nederland in India
• Steun aan goede doelen als de Voedselbank en de stichting Biezonder
• Steun aan geselecteerde projecten in noodlijdende gebieden
• Steun bij rampen
• Ondersteuning van kledingprojecten
• Individuele steun aan in nood verkerende personen, zowel financieel als materieel
• Aandacht voor de medewerkers van de vereniging
De activeiten voor het verwerven van de benodigde financiele middelen zijn vermeld bij
de vraag "Hoe krijgt de instelling inkomsten?".
Het jaar 2020 stond voor het overgrote deel in het teken van de Coronacrisis. In
verband met de door de overheid voorgeschreven beperkende maatregelen konden
een aantal activiteiten slechts in beperkte mate dan wel niet plaatsvinden.

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

www.vincentiuszoetermeer.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020

€

Continuïteitsreserve

€

161.321

€

€

Bestemmingsreserve

€

65.000

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

260.400

€

+

€

260.400

+
0

€

€
104.903

€

+
€

+
€

107.553

Totaal

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

367.953

www.vincentiuszoetermeer.nl

40.000

€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

100.000

€

Kortlopende schulden

€

1.632

€

Totaal

€

367.953

+
€

+
€

266.321

0

0

+
€

€

€

€

2.650

31-12-2019 (*)

0

+

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

73.133

Giften

€

85.438

€

Financiële baten

€

73.133

€

Overige baten

€

8.109

€

+

€
€

0

+
0

€
€

12.305

+

€

+
0

+

+

€

166.680

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

73.133

€

Verstrekte subsidies & giften

€

27.551

€

Aankopen en verwervingen

€

29.500

€

Communicatiekosten

€

1.553

€

Personeelskosten

€

0

€

Huisvestingskosten

€

12.636

€

Afschrijvingen

€

4.700

€

Financiële lasten

€

2.419

€

Overige lasten

€

8.331

Som van de lasten

€

159.823

€

0

Saldo van baten en lasten

€

6.857

€

0

Som van de baten

Lasten

+

0

€

+
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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.

www.vincentiuszoetermeer.nl

Open

