Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Vincentiusvereniging Groenlo

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 1 0 2 5 6 3

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

Ruurloseweg 13 B 7141 KB Groenlo

Telefoonnummer

0 5 4 4 4 8 7 2 7 0

E-mailadres

info@vincentiusgroenlo.nl

Website (*)

www.vincentiusgroenlo.nl

RSIN (**)

8 1 9 3 5 0 9 2 8

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 (*)

8 5

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

G.A.I. Kamp

Secretaris

H.F.M. Pothof

Penningmeester

T.J.M. te Plate

Algemeen bestuurslid

D. Boerkoel

Algemeen bestuurslid

J. Rouwmaat

Overige informatie
bestuur (*)

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?

Statutair:
Vincentius vereniging Groenlo stelt zich ten doel het opsporen en lenigen van
maatschappelijke noden en behoeften van individuen en groepen van personen
teneinde daardoor in solidariteit met de samenleving mee te werken aan de
bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn.
In minder moeilijke woorden:
Onze doelstelling is om armoede en eenzaamheid in Groenlo en omgeving te
verzachten.

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?

In ons Vincentiushuis bevindt zich een kringloopwinkel waar beschikbaar gestelde, nog
goede goederen voor betaalbare prijzen te koop worden aangeboden. Ook wordt
vanuit de winkel noodhulp in natura verstrekt.
Met de opbrengsten uit de winkel wordt vervolgens hulp geboden aan de doelgroep, op
uiteenlopende manieren.
Financiële hulp wordt geboden aan mensen die in armoede leven of daarin dreigen
terecht te komen. Schuldhulpmaatjes zijn gebruiker van ruimtes in het gebouw en in
nauw overleg met hen wordt hulp geschonken of worden renteloze leningen verstrekt.
Kort voor Kerst worden minder draagkrachtige mensen uitgenodigd en worden ze
voorzien van een envelop met geld.
Stadskamer Groenlo maakt gebruik van ruimtes en biedt inloop, gezelschap en verleidt
mensen die eenzaam zijn of moeite hebben mee te doen in de samenleving om te
komen en mee te doen in de activiteiten van Vincentius voor de winkel.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

In Groenlo en omgeving is de Vincentiusvereniging goed bekend en wordt zij
ingeschakeld als er goede bruikbare goederen beschikbaar komen. Door vrijwillgers
worden de goederen aan huis opgehaald. Tevens is het mogelijk om goederen in te
leveren.
Deze goederen worden gesorteerd en daarna in de winkel weer ter verkoop
aangeboden. De opbrengst van de winkel komt ten goede van onze doelen.
Verder worden enkele ruimtes van het pand een aantal uren per week verhuurd of om
niet beschikbaar gesteld aan andere instanties die werken voor dezelfde doelgroepen
en doelen als Vincentius.
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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.

Behoudens een reservering voor groot onderhoud worden de inkomsten besteedt aan
de doelen en doelgroepen.

http://www.vincentiusgroenlo.nl/nieuwelocatie.php
Zie daar: Projectplan VINCENTIUSHUIS

Open

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

Binnen de vereniging zijn alleen maar vrijwilligers werkzaam en wordt er geen beloning
uitgekeerd.

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 activiteiten zijn boven reeds beschreven.

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

758.231

303.014

€

+

€

758.231

+
303.014

€

2.500

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
82.170

€

+

345.306

+
€

84.670

€

842.901

31-12-2020 (*)

€

246.007

€

+

236.096

+

€

246.007

€

236.096

Bestemmingsfondsen

€

559.600

€

382.956

Voorzieningen

€

5.300

€

40.500

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

31.994

Totaal

€

842.901

14.106

€

359.412

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

662.426

€

2.874

€

662.426

+

+

In 2020 is het pand aan de Ruuloseweg gekocht en het pand aan de Oranjestraat verkocht. Vanaf augustus 2020 tot juli 2021 is het aangekochte pand
opgeknapt en opnieuw ingericht. Alle kosten van het gebouw zijn opgenomen onder materiele vaste activa. De ontvangen subsidies en bijdragen voor de
verbouwing zijn opgenomen bij de Bestemmingsfondsen.
De continuiteitsreserve is verhoogd met het resultaat.
De voorziening van € 40.500,00 betreffende de Oranjestraat is in mindering gebracht op de Materiele vast activa.
Bij Kortlopende schulden is een lening opgenomen van € 20.000,00 die is opgenomen ter overbrugging van de nog te ontvangen subsidie.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

2.840

Giften

€

5.882

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

76.741

+

€
€

0

45.920

+
0

€
€

3.042

+

2.414

€

3.135

€

5.549

€
€

13.570

11.056

+

+

€

96.193

€

62.525

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

14.070

€

9.614

Verstrekte subsidies & giften

€

29.717

€

25.319

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

17.952

€

18.170

Afschrijvingen

€

2.490

€

3.389

Financiële lasten

€

2.537

€

544

Overige lasten

€

16.824

€

3.461

Som van de lasten

€

86.281

€

61.014

Saldo van baten en lasten

€

9.912

€

1.511

Som van de baten

Lasten

+

€
€

2.691

517

€

+

+
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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.

Zowel in 2020 als in 2021 is de winkel een aantal weken gesloten geweest in verband
met de corona maatregelen.
Verder is vanaf 01-07-2021 de vernieuwde winkel aan de Ruurloseweg in gebruik
genomen. De baten uit de verkopen zijn flink gestegen.
Enkele lasten zijn in verband met eenmalige incidentele uitgaven een stuk hoger dan
gebruikelijk.
Aangezien de winkelverkopen zijn toegenomen, kunnen de uitgaven voor
ondersteuning van de diverse personen/groepen/instellingen ook worden verhoogd.

Open

