Joannes Bosco Stichting en ANBI
Ideële doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen
nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij
belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld
bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. De JOANNES BOSCO
STICHTING te VUGHT is aangemerkt als ANBI.
Met de onderstaande gegevens krijgt u een beeld van onze stichting als ANBI:
Algemene gegevens
Naam:
Plaats:
RSIN / Fiscaal nummer:
KvK nummer:
Contact gegevens:

Contact persoon:

JOANNES BOSCO STICHTING
Vught
2864642
41080872
Glorieuxlaan 1
5261 SG VUGHT
073-6580400
R. Defesche (voorzitter)

Bestuurssamenstelling
Naam
R.H.C. (Ruud) Defesche
A.C. (Annemarie) van Mol-Willems
W.M.C. (Willemijn) Nieuwenhuis
H.H.M. (Harold) van Litsenburg
J.M.J (Jack) Koch

Functie
Voorzitter
Penningmeeste
r
Secretaris
Lid
Lid

Infunctietredin
g
28-03-2013
18-11-2014
29-03-2012
18-11-2014
26-05-2016

Beleidsplan
De stichting realiseert haar doelstellingen door het geven van eenmalige donaties aan projecten van
instellingen die binnen de doelstellingen van de stichting passen. De werving van fondsen wordt
gevormd door de exploitatie van twee Noord-Brabantse conferentiehotels:
 Landgoed Huize Bergen te Vught
 Eigentijds Erf te Westelbeers (gemeente Oirschot)
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur. Tevens beslist het bestuur over de
aanwending van het vermogen.
Beloningsbeleid
De hierboven vermelde bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar:
10 maanden van elk € 150,-.
Doelstelling
De Joannes Bosco Stichting heeft een maatschappelijk missie verwoord in 2 doelen:
1.
Jongeren in de regio Brabant met een slechte startpositie in het leven ontwikkelen naar
meer zelfredzaamheid;
2.
Bescherming cultureel erfgoed; in eerste instantie het erfgoed dat de stichting uit
historie verkregen heeft (in het bijzonder Landgoed Huize Bergen in Vught).

Om deze missie te realiseren is de stichting eigenaar van de Joannes Bosco Beheer BV. In deze BV
zijn commerciële activiteiten ondergebracht, met als doel fondsen te genereren.

Verslag van toegezegde middelen in 2017
Instelling
Plaats
Stichting Leergeld
Vught

Nationaal Monument
Kamp Vught

Vught

Stichting IMC
Weekendschool

Tilburg

Vught Klassiek

Vught

Playing for Succes

Eindhoven

Achtergrond
Steunt kinderen uit gezinnen die in
armoedige situaties leven. Doel is
steun op maat in de vorm van
goederen, activiteiten en
lidmaatschappen.
Voor jongeren zijn er maar weinig
plekken in de samenleving waar
idealen beleefd kunnen worden.
NM Kamp Vught is voor het in gang
brengen van bewustwording onder
jongeren een belangrijk bezoekdoel
in Zuid-Nederland
Kinderen uit sociale milieu’s die
minder mogelijkheid hebben om
kennis te maken met
(academische) beroepen, kunst en
cultuur, worden gedurende het
schooljaar in het weekend hiermee
in contact gebracht.
Jonge talentvolle musici een
podium bieden om concertervaring
op te doen.

Bedrag
6.500

Playing for Success is een
naschools programma voor
kinderen van 9 tot 14 jaar. Zij draagt
bij aan een betere motivatie en
meer zelfvertrouwen.

4.000

1.000

5.000

1.500

Financiële verantwoording 2017
De jaarrekening 2017 van Joannes Bosco Stichting is vastgesteld op 28 juni 2018 en is voorzien van
een beoordelingsverklaring door Mazars. Voor inzage in de jaarrekening 2017, gelieve contact op te
nemen met de contactpersoon van Joannes Bosco Stichting via bovenstaande contactgegevens.
Samenvattend in cijfers:
Balanstotaal (in €):
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal vermogen

31/12/2017
4.803.278
3.918.228
673.317
9.394.823

31/12/2016
4.581.399
1.501.780
4.424.227
661.651
11.169.057

Resultaat excl. buitengewone baten & lasten:
Resultaat boekjaar

2017
552.270

2016
44.316

In 2017 is een bedrag van € 19.017 toegezegd ter ondersteuning van ideële doelen.
Als toelichting op bovenstaande cijfers is het van belang kennis te hebben over het feit dat:
 Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, die afgeleid wordt
uit de laatst ontvangen WOZ-waarde, verhoogd met sindsdien gepleegde investeringen.
Recentelijk heeft er voor beide locaties een taxatie plaatsgevonden waarbij de marktwaarde is
vastgesteld. De waardering per 31 december is derhalve de marktwaarde.
 Op tegen actuele waarde gewaardeerde bedrijfsgebouwen en terrein wordt niet afgeschreven
 Toekomstige kosten inzake onderhoud panden, installaties, etc. worden niet voorzien.

