Vincent de Paul Belgium
Armoede bestrijden in stadscentra, wijken en dorpen in België.
Gevolgd door Donorinfo sinds: 2020

Kleine Wijngaardstraat 179
1160 Brussel
0032 (0) 2 243 16 23
contact@vincentdepaul.be
http://www.vincentdepaul.be
PDF versie
Doe een gift

Project info

Wat is de missie van Vincent de Paul Belgium?
Vincent de Paul Belgium (beter bekend als de "St Vincentiusvereniging Nationale Raad van België ") is een netwerk van 300 lokale verenigingen die de strijd aangaan tegen armoede in het hart
van de Belgische steden, wijken en dorpen. Het zijn ook 5800 vrijwilligers die praktische oplossingen bieden aan meer dan 150.000 hulpbehoevende mensen, dat alles dankzij private giften.

Wat doet Vincent de Paul Belgium?
Materiële hulp :
De initiatieven van Vincent de Paul Belgium zijn erg verscheiden en doorgaans gericht op 4 belangrijke gebieden van de primaire
hulp: voedsel, kleding, onderdak en steun bij opvoeding.
Voedselpakketten en sociale kruideniers: de 249 voedselhulpcentra vormen een belangrijke steun voor helaas steeds meer
mensen. Alle centra beschikken over depots die volgens de huidige voedselveiligheidsnormen zijn uitgerust, in de vorm van
voedselbedelingspunten of echte sociale kruidenierswinkels.
Circulaire tweedehandsboetieks: goed gekleed lopen is een kwestie van waardigheid voor volwassenen en kinderen in elke tijd
van het jaar. Daarnaast hebben de boetieks ook een afdeling huishoudartikelen, brocante en klein meubilair. Net als in vintage
tweedehandswinkels werden de kleding en voorwerpen vooraf zorgvuldig gesorteerd. Met dat verschil, dat ze voor een fractie
van de prijs aangeboden.
Huisvesting: De huur bedraagt vaak maar liefst twee derde van een maandinkomen. Vandaar de klassieke spiraal: enkele
maanden onbetaalde huur, gevolgd door ontruiming. De drama's die Vincent de Paul België heeft meegemaakt, hebben hem
ertoe aangezet om transitwoningen te creëren om een gezin de kans te geven om weer op te staan in afwachting van een
permanente woning. Daarnaast heeft deze vereniging een sociaal makelaarskantoor voor huishoudens met een laag inkomen,
dat de verhuur van woningen voor particuliere eigenaren tegen een betaalbare prijs beheert.
Onderwijs en vrijetijdsbesteding voor kinderen en ouders: de huiswerkbegeleiding van Vincent de Paul Belgium biedt
ondersteuning voor onderwijs en burgerzin. Daarnaast organiseren de lokale verenigingen regelmatig activiteiten of excursies.
Vooral in de zomerperiode kunnen kinderen zonder vakantie zich dus prima vermaken. Een instrument voor sociale integratie
aan het begin van het schooljaar.
Voorbij materiële hulp :
Vincent de Paul Belgium vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit met nieuwe projecten, zonder de morele steun en persoonlijke begeleiding van kansarmen te vergeten. Dat is structureel en op
lange termijn essentieel. Bezoek de site www.crowdgiving.be, een digitale vitrine voor alle lopende solidariteitsprojecten van het netwerk.

Hoe kan je Vincent de Paul Belgium helpen?
Vincent de Paul Belgium heeft uw giften nodig voor:
Het financieren van het werkkapitaal van de 300 aangesloten lokale verenigingen en hun operationele kosten; het uitrusten de lokalen volgens de normen, transport, energie, verzekeringen,
bijkomende voedselaankopen en de organisatie van sociale activiteiten.
Vincent de Paul Belgium heeft vrijwilligers nodig in België voor:
Morele begeleiding van de hulpzoekenden
Transport
Administratie, secretariaat en boekhouding
Bedeling van hulppakketten en animatie in het netwerk
Doe-het-zelf en onderhoud van de infrastructuur
Vincent de Paul Belgium heeft uitrusting nodig:
Vers of houdbaar voedsel
Computers en kantoorapparatuur
Speelgoed en doe-het-zelf materiaal
Didactisch materiaal
Schoolmateriaal
Sportartikelen
Transportmateriaal
Meubilair
Naaimachines en naaiapparatuur
Huishoudtoestellen
Producten voor persoonlijke hygiëne
Kleding en huishoudlinnen
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Algemene info
Raad van bestuur

Adrien de Vreese (Voorzitter)

Dagelijkse leiding

Frederick De Gryse

Opgericht in

1924

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

3

Aantal vrijwilligers

5852

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken

Nieuwsbrief

Vincent de Paul Belgium, driemaandelijks

Financiële info

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door EMA Consult, erkend accountant IEC-IAB 222556,werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 1.286.410 € (100%)

Totaal = 924.180 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2019

731.792 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

594.831 €

109.017 €

Legaten73

151.761 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

88.357 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

311.863 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

0€

2.107 €
0€
34.242 €
9.031 €
0€

1.286.410 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

172.988 €
3.640 €
960 €

924.180 €

Saldo van het boekjaar : -362.230 €

Activa 2019

Passiva 2019

Vaste activa 20/28

1.587.527 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

5.270.790 €

Schulden en voorzieningen16/49

3.098.280 €

Totaal activa 2019

6.858.317 €

Totaal passiva 2019

6.858.317 €

3.760.037 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 2.172.510 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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