JAARVERSLAG 2014
Algemeen
Stichting Thomas van Villanova is op 8 januari 1946 opgericht en gevestigd te Eindhoven.
De doelstelling van de stichting staat in de statuten als volgt omschreven:
De stichting heeft ten doel instellingen te steunen onder door het bestuur der stichting te
stellen voorwaarden, die aan personen van alle leeftijden en alle gezindten geestelijke en
stoffelijke verzorging, opleiding en arbeidstoeleiding verlenen, die zo nodig gepaard gaat met
een medische, sociaal maatschappelijke en/of pedagogische begeleiding”.
Ten behoeve van de beoordeling van de donatieaanvragen voor projecten is het doel van de
stichting samengevat als volgt: het verlenen van financiële steun aan nieuwe initiatieven en
activiteiten op het gebied van maatschappelijk opvang, algemene armoedebestrijding en
educatie, opvang en preventie in samenhang met kansarme jeugd. Als werkgebied geldt
primair de regio Zuidoost Brabant. Daarnaast zijn om bijzondere redenen ook in 2014
bijdragen gedaan aan projecten op Curaçao.

Aanvragen en donaties
Aanvragen
In 2014 kreeg Thomas van Villanova 57 aanvragen voor projecten en 108 aanvragen voor
individuele noodhulp. Het aantal aanvragen voor individuele noodhulp is nagenoeg hetzelfde
gebleven in vergelijking met 2013, het aantal projecten is daarentegen ca. 25% gedaald. Een
reden hiervoor zou kunnen zijn dat veel organisaties zich door de gevolgen van de
overheidsbezuinigingen gedwongen zien tot een interne heroriëntatie en reorganisatie en
minder nieuwe projecten ontwikkelen.
Donaties
In 2014 is een bedrag van € 313.303,- toegekend aan projecten, € 59.201,- als giften voor
individuele noodhulp en € 22.862,- aan renteloze leningen voor individuele noodhulp.
De verdeling over de aandachtsgebieden was als volgt:
Dak- en thuislozenzorg
€ 103.250,5 projecten
Kansarme jeugd
€ 41.500,8projecten
Armoedebestrijding
€ 71.242,13 projecten
Curaçao
€ 44.723,3 projecten
Overig sociaal-maatschappelijk
€ 52.588,18 projecten
Behandeltijd
Het bestuur van Stichting Thomas van Villanova vergadert 5 x per jaar om de ingediende
aanvragen te bespreken en een besluit te nemen. De gemiddelde behandeltijd van een
aanvraag bedraagt 2 maanden. Voor aanvragen voor individuele noodhulp is een verkort
traject ingesteld, over het algemeen krijgt de hulpverlenende organisatie die de aanvraag
indient binnen 1 week uitsluitsel.

Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer en de samenstelling van de portefeuille is inkomstengericht met een
neutraal / offensief risicoprofiel, uitgaande van de doelstelling om het vermogen in stand te
houden met in acht name van de inflatiecorrectie.
In nauw overleg met de beheerder worden goede resultaten behaald. Het uitgangspunt van
het bestuur is om over een reeks van jaren, gemiddeld 10 jaar, 4% van het vermogen te
besteden (aan projecten en organisatiekosten)

Organisatiekosten
In 2014 bedroegen de organisatiekosten € 162.291,-. Thomas van Villanova heeft een vaste
medewerker in dienst, de bestuurssecretaris. Deze ontvangt een salaris conform schaal 13
van CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
De kantoorruimte in Helmond wordt gehuurd van SMO Helmond, waarvan ook tegen betaling
secretariële ondersteuning wordt verkregen.

Bestuur
In 2014 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. De heer L.W.A.M. van Doorne heeft
het penningmeesterschap overgenomen van de heer F.H.J. Boons. De heer Van Doorne is
de kleinzoon van de heer W.A.V. (Wim) van Doorne, de eerste voorzitter van de stichting.
Het bestuur van de stichting verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd en ontvangt ook geen
onkostenvergoeding.
Het bestuur bestaat in 2014 uit de volgende leden:
De heer drs. P.L.B.A. van Geel
voorzitter
De heer mr. V.H.M. Wibaut
secretaris
De heer mr. L.W.A.M. van Doorne
penningmeester
Mevrouw V.M.V Durinck-Lourens
lid
Mevrouw G.A.C.M. Vermeer-van Hest
lid

Beleidsvoornemens 2015
Voor 2015 staan, naast de reguliere activiteiten, de volgende onderwerpen op het
jaarprogramma:
 ontwerp nieuwe website
 samenwerking met lokale fondsen in de regio Zuidoost Brabant
 verbreden naamsbekendheid bij maatschappelijke organisatie en lokale overheid in
de regio
 beleidssessie met het bestuur

