Jaarverslag 2017 (goedgekeurd)

Balans (€)

01/01/18
Activa
Leningen u.g.
Effecten
Liquide middelen

Passiva
eigen vermogen
crediteuren

01/01/17

6.752,80
95.090,67
8.823,28
110.666,75

5.270,00
102.245,56
1.011,95
108.527,51

105.672,12
4.994,63
110.666,75

107.102,51
1.425,00
108.527,51

2017

2016

Staat van Baten en Lasten 2017 (€)

Kernactiviteiten
Giften en Donaties
Gemeentelijke subsidie
Af: Lasten tbv statutaire doelen
Af: Huur opslagruimte

Overig
Dividend
Rente
Effecten (gerealiseerd)
Effecten (ongerealiseerd)
Overige opbrengsten

Beheerslasten
Bankkosten
Bestuurskosten/website/ALV

Saldo Baten en Lasten

8.065,57
5.000,00
-12.506,03
-1.777,08
-1.217,54

1.907,00
0,00
-13.297,54
0,00
-11.390,54

0,00
17,26
776,45
0,00
334,35
1.128,06

0,00
53,76
10.845,05
-9.049,05
25,70
1.875,46

-736,53
-604,38
-1.340,91

-1.185,16
-1.560,04
-2.745,20

-1.430,39

-12.260,28

Toelichting Baten en Lasten
Giften en donaties
Het aantal giften en donaties (€8.065,57) is beduidend hoger dan vorige jaren,
danzij inzet van verscheidene vrijwilligers om fondsen en giften binnen te halen.
Dank daarvoor! Dit bedrag bevat onder andere een sponsoring van het Groene
Kruis Heerlen waardoor last minute de kerstpakkettenactie toch door kon gaan.
Gemeentelijke subsidie
Een gemeentelijke subsidie is in 2018 goedgekeurd voor het bekostigen van het
witgoedproject in gemeente Heerlen. Hiermee is het mogelijk voor Vincentius
Heerlen om een vaste opslagruimte te huren.
Statutaire Doelen
Hieronder een overzicht van de lasten per doel(€):
- Kleine financiële steun (<€50)
- Witgoed
- Kerstpakketten
- Overige financiële en materiële steun
Totale lasten tbv statutaire doelen

1.476,21
2.600,00
4.994,63
3.435,19
12.506,03

Hiernaast heeft de Vincentiusvereniging Heerlen renteloze leningen ten bedrage
van €2.187,80 verstrekt t.b.v. haar doel.
Belangrijk is te melden dat het aantal activiteiten van de Vincentiusvereniging
Heerlen jaarlijks terugloopt. De uitgaven aan doelen exclusief kerstpakkettenactie
zijn in 2017 (€7.506,03) fors minder dan dezelfde uitgaven in het jaar 2015
(€17,006.67).
Overige activiteiten
De post effecten is inclusief liquide posities op de belegingsrekening. Vanwege
sluiting van het fonds waarin de belggingen stonden en in afwachting van een
gesprek met de belegingsadviseur zijn momenteel alle positief liquide en dus de
effectenwinsten gerealiseerd.
Beheerslasten
De beheerslasten zijn in 2017 gedaald ten opzichte van 2016.

