JAARVERSLAG 2019
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”.
Voortvloeiend uit de doelstelling verleent de stichting 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.

Aanvragen en donaties
Aanvragen
In 2019 ontving Stichting Thomas van Villanova 77 aanvragen voor projecten en 197
aanvragen voor individuele noodhulp. Het aantal aanvragen voor individuele noodhulp is in
2019 weer toegenomen, de aanvragen zijn in de loop der tijd complexer geworden en de
nood hoger. Ook valt het aantal aanvragen voor inrichtingskosten op, steeds vaker wordt een
beroep op ons gedaan voor mensen die vanuit de maatschappelijke opvang een woning
krijgen, maar helaas geen budget hebben voor de meest basale inrichting zoals
vloerbedekking en keukenspullen. Gelukkig weten organisaties voor maatschappelijk werk
en woonbegeleiding ons steeds beter te vinden voor een aanvraag voor een financiële
bijdrage voor hun cliënten.
Donaties
In 2019 is een bedrag van € 412.933,- toegekend aan projecten De verdeling over de
aandachtsgebieden was in 2019 als volgt:
Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

€ 48.533,€ 247.675,€ 75.975,-

6 projecten
15 projecten
10 projecten

Overig sociaal-maatschappelijk in het
kader van het Giftenfonds

€ 35.450,-

11 projecten

Projecten ten laste van de voorziening
Musis Sacrum

€

3 projecten

5.300,-
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In het kader van individuele noodhulp is in totaal een bedrag van € 91.476,- toegekend,
waarvan € 72.325,- als gift en € 19.151,- als renteloze lening. Er zijn 197 aanvragen
ontvangen, waarvan er 148 gehonoreerd zijn.
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. Het vermogen wordt
beheerd door twee banken.

Organisatiekosten
In 2019 bedroegen de organisatiekosten € 157.205,-, dat is € 10.608,- lager dan in 2018.
Stichting Thomas van Villanova heeft een vaste medewerker in dienst, de
bestuurssecretaris. Vanaf juni 2019 wordt voor het salaris niet meer de CAO Welzijn en
Maatschappelijke dienstverlening gevolgd, maar ontvangt de bestuurssecretaris een vast
jaarsalaris.
De kantoorruimte in Helmond wordt gehuurd van SMO Helmond, waarvan ook tegen betaling
t/m juli 2019 secretariële ondersteuning werd verkregen.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 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 drs. M.P.M. Ockhuizen
Vacature

voorzitter
secretaris
penningmeester (tot 1-12-2019)
lid
lid (vanaf 1-12-2019 penningmeester)
per 1-12-2019

Het bestuur van de stichting verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd en ontvangt ook geen
vergoeding voor onkosten.
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Beleidsactiviteiten 2019
Voor 2019 stonden er, naast de reguliere activiteiten, een aantal extra onderwerpen op het
jaarprogramma:
•

De Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) bevordert Goed Bestuur bij haar leden en
heeft daartoe de FIN Code Goed Bestuur vastgesteld. Deze bevat fundamentele
normen ter zake van inrichting, structuur en organisatie van het FIN-lid.
In 2019 heeft Stichting Thomas van Villanova deelgenomen aan de jaarlijkse toetsing
naleving FIN Normen Goed Bestuur en heeft deze succesvol doorlopen.

•

Intensivering samenwerking met lokale fondsen in de regio Zuidoost Brabant;
er is regelmatig overleg met het bestuur van de lokale fondsen o.a. met betrekking
tot projectaanvragen en samenwerking.

•

Verbreding van naamsbekendheid bij maatschappelijke organisaties en lokale
overheid in de regio;
De bestuurssecretaris bezoekt op regelmatige basis de organisaties die aansluiten bij
onze doelstelling om de contacten te onderhouden en betrokken te blijven bij de
projecten die geïnitieerd worden. Daarnaast neemt zij deel aan lokale netwerken om
bekendheid te geven aan de mogelijkheden tot financiële ondersteuning van
projecten die aansluiting vinden met onze doelstelling.
De leden van het bestuur leggen werkbezoeken af en brengen de activiteiten van de
stichting binnen hun netwerken onder de aandacht.

Vooruitblik 2020
In het begin van 2020 is wereldwijd een crisis ontstaan door het COVID-19 virus, ook
Stichting Thomas van Villanova heeft te kampen met de gevolgen hiervan.
Het is moeilijk in te schatten wat de uiteindelijke economische impact van het COVID-19
virus en de getroffen en nog te treffen overheidsmaatregelen zullen betekenen voor de
financiële positie van Stichting Thomas van Villanova.
Indien de ontwikkelingen dit vereisen zal het bestuur aanvullende maatregelen treffen.
Voor 2020 staan, naast de reguliere activiteiten, de volgende onderwerpen op het
jaarprogramma:
• Verbreding van naamsbekendheid bij maatschappelijke organisaties en lokale
overheid in de regio;
• Extra investeren in projecten betreffende maatschappelijke opvang en kansarme
jeugd in de regio Eindhoven – Helmond;
• Het maken van een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2025
• Werven twee nieuwe bestuursleden
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Begroting 2020
Baten
Inkomsten uit beleggingen
Overige en buitengewone baten

92.900
0
-----------92.900
=======

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

70.000
25.000
405.000
139.650
-----------639.650
=======

Baten -/- lasten normale bedrijfsvoering

-541.750
=======

Gehonoreerde projecten in 2019
Regulier budget
Straatpastoraat
Kindcentrum Fellenoord
Dynamo Jeugdwerk
Stichting Zorggarage
St. Vluchteling in de Knel

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Sterksel
Eindhoven

7.500
15.375
16.000
10.000
10.000

Jeugdfonds Cultuur
Stichting Voedselbank
LEVGroep
Stichting De Schoolschrijver

Eindhoven
Eindhoven
Helmond
Amsterdam

6.711
24.000
10.000
28.000

Stichting SMO

Helmond

Nei Skoen
De Boodschappenmand
Stichting Cratos Vrienden
Stichting Leergeld
St. Ervaring die St®aat
St. Dress for Succes
Hart voor Minima
Leger des Heils, Perron 3
St. T+HUIS
Bijzonder Jeugdwerk
Bijzonder Jeugdwerk
Inloophuis ’t Hemeltje
Steunpunt Materiële
Hulpvragen

Helmond
Valkenswaard
Deurne
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Helmond
Helmond
Eindhoven
Deurne
Deurne
Eindhoven

10.000
5.000
2.087
68.500
10.000
10.000
3.388
5.000
12.000
1.800
15.000
8.333

Eindhoven

15.000 Bijdrage 2020

5.000
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kosten Straatpastor
Project Meneer Rick
Tech Playgrounds 2019
Bijdrage 2019
Project “Samen werken aan de
toekomst”
Bijdrage 2019
Uitbreiding locatie
VoorleesExpress 2019
8e editie schoolschrijver in
Helmond en Eindhoven
Adoptie eettafel in sociaal
restaurant Ratatouille
Verbouwen en inrichten keuken
Aanschaf koel- en vrieskast
Aanschaf computers
Bijdrage 2019
Opknappen nieuwe locatie
Basiskledingstukken voor mannen
Egaliseren vloer
vloerbedekking
T+REIZEN
Vakantiekampen jongeren
Stormbaan Vreekwijk
Extra huiskamermedewerker

Stichting Leergeld
Ronde Tafel 117
Trudo Weekendschool
St. Jeugdeducatiefonds

Helmond
Eindhoven
Eindhoven
Amsterdam

10.000
1.000
26.000
36.000

InnerWheel de Kempen
Bijzonder Jeugdwerk
PSV Foundation
SMO

Eindhoven
Deurne
Eindhoven
Helmond

1.500
2.500
5.000
7.700

Bluyssen fonds

Boxmeer

5.000

Giftenfonds
Stichting One Big Smile

Breda

St. Vrienden vd Hondsberg
Stichting Meedoen
Rotary Helmond-Regio
Stichting SWZ
Museum Helmond

Oisterwijk
Helmond
Helmond
Son
Helmond

St. Helmond OntvangtHelmond Geeft
Neos

Helmond

2.000 Project zwemdiploma
vluchtelingkinderen
2.500 Project Sportlint
2.500 startbijdrage
1.700 Drakenbootfestival 2019
3.000 Cursus empowerment NAH
1.250 Kaarten voor Super Sociaal tbv
Lucas Gassel tentoonstelling
3.000 Nieuwjaarsconcert 2020

SMO

Helmond

St. Opleiding
Achterstandsjeugd India

Eindhoven

4.500 opleidingskosten

Musis Sacrem
Helmonds Slavisch Koor
Mannenkoor Lambardi
St. Jong Nederland

Helmond
Helmond
Asten

2.000 HSK on world tour
1.000 Uitvoering The Armed Man
2.300 Musical My Fair Lady

Eindhoven

Bijdrage 2019
Kinderzomergeluk 2019
13 beurzen weekendschool
Bijdrage 3 jaar van een basischool
in Eindhoven
Kerstpakketten 2019
Sinterklaas- en Kerstcadeautjes
Jongerenteam 2019-2020
Kindproject Crisisopvang De
Koning
Garantiebijdrage 2020

10.000 Maatschappelijk cadeau afscheid
Raad van Bestuur
5.000 Maatschappelijk cadeau afscheid
bestuurder
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