JAARVERSLAG 2015
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 2015
bijdragen gedaan aan projecten op Curaçao.

Aanvragen en donaties
Aanvragen
In 2015 ontving Stichting Thomas van Villanova 78 aanvragen voor projecten en 151
aanvragen voor individuele noodhulp. Het aantal aanvragen voor individuele noodhulp is in
2015 in vergelijking met 2014 aanzienlijk gestegen; het economische herstel lijkt de sociaaleconomisch zwakkere gezinnen en personen nog niet bereikt te hebben.
Na een daling van het aantal projectaanvragen in 2014, laat 2015 een stijging naar het
niveau van voorgaande jaren zien. Het lijkt erop dat ook maatschappelijke- en
welzijnsorganisaties weer de middelen en mogelijkheden zien om projecten te starten.
Donaties
In 2015 is een bedrag van € 283.055,- toegekend aan projecten en € 146.268,- aan
individuele noodhulp, waarvan € 78.844,- als gift en € 67.424,- als renteloze lening.
In het kader van individuele noodhulp zijn er 187 aanvragen ontvangen, waarvan er 152
gehonoreerd zijn.
De verdeling over de aandachtsgebieden was in 2015 als volgt:
Dak- en thuislozenzorg
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding
Curaçao

€ 10.000,€ 89.050,€ 101.505,€ 23.000,-

1 project
10 projecten
11 projecten
1 project

Overig sociaal-maatschappelijk in het
kader van het Giftenfonds

€ 59.500,-

14 projecten

Behandeltijd
Het bestuur van Stichting Thomas van Villanova vergadert 5 x per jaar om de ingediende
aanvragen te bespreken en besluiten 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 voor de cliënt binnen 1 week uitsluitsel.

Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer en de samenstelling van de portefeuille is inkomstengericht met een
neutraal / offensief risicoprofiel. De stichting heeft ten aanzien van haar vermogensbeheer
een doelstelling geformuleerd om het vermogen in reële termen in stand te houden met in
acht name van de inflatiecorrectie en de jaarlijkse onttrekkingen als gevolg van bijdragen aan
projecten en individuele noodhulp, alsmede de organisatiekosten.

Organisatiekosten
In 2015 bedroegen de organisatiekosten € 158.102,-. Stichting 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 2015 hebben er geen wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden.
Het bestuur bestaat in 2015 uit de volgende leden:
De heer drs. P.L.B.A. van Geel
De heer mr. V.H.M. Wibaut
De heer mr. L.W.A.M. van Doorne
Mevrouw V.M.V Durinck-Lourens
Mevrouw G.A.C.M. Vermeer-van Hest

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

Het bestuur van de stichting verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd en ontvangt ook geen
onkostenvergoeding.

Beleidsvoornemens 2016
Voor 2016 staan, naast de reguliere activiteiten, de volgende onderwerpen op het
jaarprogramma:




Samenwerking met lokale fondsen in de regio Zuidoost Brabant;
Verbreding van naamsbekendheid bij maatschappelijke organisatie en lokale
overheid in de regio;
Vaststellen beleidsplan 2016-2020.

Begroting 2016
Baten
Netto inkomsten uit beleggingen, gerealiseerd
Overige en buitengewone baten

750.000
0
-----------750.000
=======

Lasten
Dotatie Sociaal fonds
Dotatie Giftenfonds
Bijdragen statutaire doelstellingen
Huisvesting/personeel/organisatie/ algemene kosten

75.000
0
250.000
160.000
-----------485.000
=======

Baten -/- lasten normale bedrijfsvoering

265.000
=======

Gehonoreerde projecten in 2015
Stichting Ervaring die Staat
LEVgroep
Stichting Cratosvrienden
Stichting Kledingbank
Stichting Voedselbank
Stichting Stadsakkers
Stichting Ik Wil

Eindhoven
Helmond
Deurne
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

€ 10.000,7.500,5.000,10.000,19.375,12.000,11.410,-

LEVgroep
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld
Stichting Trudo
Weekendschool
Steunpunt Materiële
Hulpvragen
Stichting Leergeld
Stichting Jeugdcultuurfonds
Inner Wheel de Kempen
Stichting Kledingbank
Humanitas
Stichting Jong Helmond
Lekker Gezond
Stichting JENA
Stichting JENA

Helmond
Gemert
Helmond
Eindhoven

7.500,10.000,10.000,12.500,-

Eindhoven

15.000,- Bijdrage voor 2015

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Helmond

22.500,10.000,1.500,850,7.500,6.750,-

Curaçao
Curaçao

Opleiding voor ervaringswerkers
Project mPowerMAN
Activiteiten voor vrijwilligers
Huurbijdrage 2015
Vervanging vrachtwagen
Bijdrage professionele tuinder
Bijdrage project Ik Wil Mee
Doen
T+LAB 2015
Bijdrage voor 2015
Project Muziek ontpopt zich
Handboek Weekendschool

Bijdrage voor 2015
Bijdrage voor 2015
Kerstpakketten 2015
Bijdrage voor XXXXl kleding
Project thuisadministratie
Project Op eigen kracht naar
een gezonde toekomst
18.000,- Blockgrant 2015
5000,- Bijdrage voor
Accountantskosten

Stichting Leergeld
Stichting de Schoolschrijver
Stichting Jeugdsportfonds
Bijzonder Jeugdwerk
Bibliotheek Helmond-Peel
Stichting Carte Blance

Helmond
Helmond
Eindhoven
Deurne
Helmond
Eindhoven

SBO De Brigantijn
Stichting MST
Stichting SWZ

Someren
Tilburg
Son

2.500,2.500,7.500,-

Comité
Seniorenvakantieweek
Stichting ORO
Stichting Zelfhulpnetwerk
Sterrenfonds
Bisschop Bluyssenfonds
Stichting Father Paul
Vincent Ravi Foundation
Helmond Marketing
Stichting Helmond
Ontvangt, Helmond Geeft

Helmond

500,-

Deurne
Eindhoven
Waardenburg
Bergeijk
Eindhoven
Helmond
Helmond

10.000,7.000,10.000,1.750,2.300,5.000,-

10.000,2.500,3.000,5.000,5.000,-

Bijdrage voor 2015
Bijdrage voor 2016
Bijdrage voor 2015
Sinterklaasviering
Reparatie voorleesbus ‘Blikkie’
Cultuureducatie bijzonder
onderwijs
Inrichting toegankelijk speelplein
Bijdrage voor Gasthuis
Herinrichting lunchroom De
Keyser
Sympathiebijdrage
vakantieweek
Aanleg speeltuin het Rijtven
Vrijwilligersbedankdag
Sinterklaasfeest Helmond
Bijdrage 2015
Uitbreiding kindertehuis India

3.000,- Winterfestijn Helmond 2015
3.000,- Nieuwjaarsconcert 2016

