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 Algemeen 
 
Stichting 
De Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden is opgericht bij notariële akte van 2 februari 2016. Bij 
notariële akten van respectievelijk  3 mei en 5 juli 2016 werden de statuten gewijzigd om ze in 
overeenstemming te brengen met de wetgeving voor Algemeen nut beogende instellingen. 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65231147. 
 
Bij beschikking van 1 augustus 2016 heeft de Belastingdienst de stichting aangemerkt als Algemeen nut 
beogende instelling (ANBI).  De stichting is geregistreerd onder  RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8560 30 132. 
 

Doel 
Het doel van de stichting is in de statuten als volgt omschreven:  

1. De stichting heeft ten doel: 
a. goederen in te zamelen en deze te koop aan te bieden ten einde fondsen te werven om de goede 

doelinstellingen van de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen van de nodige middelen te 
voorzien ten einde hun doelstellingen te kunnen realiseren; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het vormen van en in stand houden 
van groepen personen, die zich bezig houden met activiteiten in het kader van de doelstelling van de 
stichting. 

3. In het kader van de doelstelling verplicht de stichting zich batige exploitatiesaldi die in enig jaar 
worden gerealiseerd, behoudens een in overleg met het bestuur van de vereniging te bepalen 
gedeelte dat wordt gereserveerd voor het opvangen van eventuele nadelige exploitatiesaldi, uit te 
keren aan de vereniging Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen, gemeente Heusden, hierna 
ook te noemen: “vereniging”. 

 

 Middelen 
Voor de realisering van de doelstelling wordt het pand Grotestraat 138A in Drunen gehuurd. In dit pand 
worden de ingezamelde goederen ten verkoop aangeboden. Een bij dit pand behorende carport is omgebouwd 
tot opslagruimte voor ingezamelde goederen. De winkel is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.  Op maandag- en zaterdagmiddag is er de gelegenheid om goederen aan te bieden.  
 
Circa 40 vrijwilligers, waaronder twee winkelmanagers, houden met veel enthousiasme de winkel draaiend. Zij 
doen dit geheel belangeloos en ontvangen dus geen enkele vergoeding. 
 
De stichting heeft een website, die via de website van de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen, te 
bezoeken is. Op de website zijn onder meer de gegevens die in het kader van de ANBI-status moeten worden 
gepubliceerd, te vinden. 
 

Bestuur 
Statutair moet het bestuur bestaan uit een oneven aantal van tenminste drie personen.  De bestuursleden 
worden benoemd en geschorst door het bestuur van de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen. 
De bestuurssamenstelling in 2017 was als volgt: 

 Herman Klingeman, voorzitter 
 Tiny van der Heijden, secretaris/penningmeester 
 Frans Baars, bestuurslid 

De bestuursleden ontvangen, evenals de overige vrijwilligers, geen enkele vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
 
Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per twee maanden. In 2017 hebben 5 bestuursvergaderingen 
plaatsgevonden. 
Periodiek, voorafgaand aan de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen,  vindt overleg met de 
winkelmanagers plaats. 
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Contactgegevens 

Secretariaat Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen 
Telefoon secretariaat 06-15526578 
Winkel Grotestraat 138A, 5151 BN Drunen 
Telefoon winkel 06-12703522 
Website www.vincentiusheusden.nl/winkel 
E-mail vincentiuswinkelheusden@gmail.com 
IBAN NL33 RABO 0147 9360 04 
Kamer van Koophandel 65231147 
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 Financiën 
 
 

Balans per 31 december 2017 
(bedragen x € 1.000,--) 

Activa  Passiva 
 Balansbedrag per   Balansbedrag per 

 31-12-2016 31-12-2017   31-12-2015 31-12-2016 
Vaste activa - -  Eigen vermogen   
    continuïteitsreserve 7,8 7,8 
    risicoreserve 4,2 13,5 
    vrij besteedbaar vermogen - - 
       
Vlottende activa 32,4 55,1  Vlottende passiva 20,4 33,8 
       
 32,4 55,1   32,4 55,1 
 
 
 

Exploitatierekening over 2017 
(bedragen x € 1.000,--) +  

Baten  Lasten 
 
Omschrijving 

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2017 

Werkelijk 
2017 

  
Omschrijving 

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2017 

Werkelijk 
2017 

Opbrengst goederen 34,0 44,0 53,5  Inkoop goederen 25,0 44,0 53,5 
         
Giften en donaties 39,0 44,0 53,5  Huisvestingskosten 5,5 7,1 7,9 
         
     Afschrijving 5,9 - - 
         
     Overige kosten 4,5 2,8 2,7 
         
     Bijdrage Vincentius- 

vereniging Vlijmen 
 

20,1 
 

26,5 
 

33,6 
         
     Toevoeging continuïteits- 

reserve 
 

7,8 
 

- 
 

- 
         
     Toevoeging risicoreserve 4,2 7,6 9,3 
         
     Exploitatieresultaat - - - 
         
 73,0 88,0 107,0   73,0 88,0 107,0 

 
De opbrengst van de verkochte goederen heeft € 53.515,-- bedragen. Dat is fors meer dan de voor 2017 
begrote opbrengst van € 44.000,--. De opbrengst per artikelgroep is als volgt:

             
 
 
Conform de statuten wordt het positieve saldo van de winkelexploitatie geheel uitgekeerd aan de 
Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen. De uitkering over 2017 bedraagt € 33.576,--. In de navolgende 
opstelling is het behaalde resultaat geanalyseerd. In de grafiek is de besteding van de opbrengst van de 
winkelverkopen grafisch weergegeven. 
 
 
 
 
 

Artikelgroep

Omzet 

(x € 1.000)

Kleding 25,5            

Speelgoed 4,6              

Servies/glaswerk 3,2              

Sieraden 1,3              

Kleingoed 9,8              

Huishoudelijke apparaten 5,9              

Boeken 2,5              

LP/CD/DVD 0,7              

53,5            

Kleding

48%

Speelgoed

9%

Servies/glaswerk

6%

Sieraden

2%

Kleingoed

18%

Huishoudelijke 

apparaten
11%

Boeken

5%

LP/CD/DVD

1%

Opbrengst per artikelgroep
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Fiscale situatie 
De belastingdienst heeft de stichting medegedeeld dat zij belastingplichtig is voor de omzetbelasting. De 
stichting baseert de aangiftes omzetbelasting op de zogenaamde margeregeling. In een voor de aanbieders van 
goederen zichtbare mededeling is uiteen gezet dat de aanbieders juridisch gezien de goederen verkopen aan 
de stichting voor dezelfde prijs als waarvoor de stichting de goederen doorverkoopt aan de kopers. Vervolgens 
schenken de aanbieders het bedrag van de opbrengst aan de stichting. Omdat de inkoopprijs hierdoor gelijk is 
aan de verkoopprijs en de marge dus nihil, is de stichting bij deze toepassing van de margeregeling geen 
omzetbelasting verschuldigd over de winkelverkopen.  
De belastingdienst heeft in een uitspraak op een door de stichting ingediend bezwaarschrift geoordeeld dat bij 
het aanbieden van goederen aan de stichting er geen sprake is van een verkooptransactie tussen de aanbieder 
en de stichting en dat daarom over de opbrengst van de winkelverkopen omzetbelasting moet worden 
afgedragen. De stichting is het niet eens met het standpunt van de belastingdienst en heeft daarom tegen deze 
uitspraak beroep aangetekend. 
Zolang de uitspraak van de belastingdienst niet onherroepelijk is, wordt het bedrag dat de stichting alsnog zal 
moeten afdragen als  de uitspraak van de belastingdienst in (hoger) beroep in stand blijft, gestort in een 
risicoreserve. Deze reserve beloopt per 31 december 2017 € 13.507,--. 

Analyse resultaat/afdracht aan vereniging

Opbrengst winkelverkopen

winkelverkopen 53,5         

53,5         100,0%

Kosten in relatie tot winkelverkopen

huisvestingskosten -7,9          

overige kosten in relatie tot winkelverkopen -2,7          

-10,6       -19,8%

netto resultaat winkelverkopen 42,9         80,2%

Overige kosten en opbrengsten

juridische inkoopwaarde van de verkopen -53,5       

schenking van de opbrengst van aangeboden goederen 53,5         

reservering voor omzetbelastingrisico -9,3          

-9,3          -17,4%

Netto resultaat/afdracht aan vereniging 33,6         33,6         62,8%

bedragen x € 1.000,--

huisvestings-

kosten; 7,9 
overige kosten in 

relatie tot 
winkelverkopen; 

2,7 

reservering voor 

omzetbelasting-
risico; 9,3 

Netto resultaat/ 

afdracht aan 
vereniging; 33,6 

Grafische weergave van de besteding van de 

opbrengst van de winkelverkopen


