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) Willems
A. (Nadja) van der Schoot-Vogels
H.H.M. (Harold) van Litsenburg
J.M.J (Jack) Koch

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Infunctietreding
28-03-2013
18-11-2014
23-08-2018
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
 Eigentijdserf 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 (financiële) ondersteuning van projecten gericht op de
ontwikkeling van jongeren in Brabant die ‘een steuntje in de rug’ kunnen gebruiken.
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 dit doel 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.
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Verslag van toezeggingen in 2019
Instelling

Plaats

Achtergrond

Bedrag

Nationaal
Monument Kamp
Vught

Vught

Nationaal Monument Kamp Vught wil een
wezenlijke bijdrage leveren aan het morele
bewustzijn in de samenleving door:
• De herinnering levend te houden aan
concentratiekamp Vught en de lotgevallen
van degenen die met deze plek (ook na de
oorlog) verbonden raakten.
• Duidelijk te maken wat de actuele betekenis is
van deze materiële en immateriële
getuigenissen en wat de verbinding is met de
vraagstukken van deze tijd.

1.000

Playing for Succes

Eindhoven

Playing for Success is een naschools programma
voor kinderen van 9 tot 14 jaar die om sociaalemotionele redenen niet de prestaties leveren die
op school van ze verwacht worden. Zij draagt bij
aan een betere motivatie en meer
zelfvertrouwen.

5.000
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Financieel verslag 2019
De jaarrekening 2019 van de Joannes Bosco Stichting is vastgesteld in de
bestuursvergadering van 26 mei 2020 en is voorzien van een samenstellingsverklaring door de
Wert Accountants & Belastingadviseurs.

Balans per 31 december 2019
(vóór resultaatbestemming)
€

2019
€

2018
€

€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

8.634.000

8.416.766

Financiële vaste activa

288.919

386.815

Vorderingen

695.780

538.554

Liquide middelen

250.841

244.392

9.869.540

9.586.527

Vlottende activa

3

Balans per 31 december 2019
(vóór resultaatbestemming)
2019
€

2018
€

€

€

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Herwaarderingsreserve
Reserve ideële doelen
Reserve cultureel erfgoed
Onverdeeld resultaat
Instandhoudingsreserve

3.116.682
1.815.105
34.000
100.000
402.483
482.458

2.370.212
1.633.064
77.500
100.000
591.428
600.000
5.950.728

5.372.204

Langlopende schulden

2.977.221

3.441.475

Kortlopende schulden

941.591

772.848

9.869.540

9.586.527
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Winst- en verliesrekening over 2019
2019
€
Netto-omzet
Kosten uitbesteed werk en ov externe kosten
Som der bedrijfskosten

2018
€

€

811.212
166.116

€
811.212

303.338
166.116

303.338

645.096

507.874

-144.717

-166.715

Aandeel resultaat deelnemingen

-97.896

250.269

Resultaat vóór belastingen

402.483

591.428

0

0

402.483

591.428

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Belasting res uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat na belastingen
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De Stichting valt niet onder de werkingssfeer van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is
opgesteld op basis van de grondslagen zoals die in deze toelichting zijn uiteengezet.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen
Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en –terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde met
ingang van 2004. Op de tegen actuele waarde gewaardeerde bedrijfsgebouwen en –
terreinen wordt niet afgeschreven.
Voor verwachte kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening
gevormd.
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de
nettovermogenswaarde.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van
de desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is,
wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Joannes Bosco Stichting in deze
situatie geheel of gedeeltelijk voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige
voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt
hiervoor een voorziening getroffen.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming
sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming
behaalde resultaat.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de amortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Vorderingen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen en -verminderingen van onroerende zaken die worden
gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de herwaarderingsreserve. De
herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil
tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van
actuele waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige
herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de algemene
reserve. Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve is, gelet op de fiscale status van de
Stichting geen bedrag voor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde
resultaat voor zover dit aan Joannes Bosco Stichting wordt toegerekend.
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Toelichting op de balans
Vaste activa
Financiële vaste activa
Dit betreft de 100%-deelneming in Joannes Bosco Beheer B.V., gevestigd te Vught.

Vlottende activa
Over de rekening-courantverhoudingen groepsmaatschappijen is in 2019 en 2018 geen rente
berekend.

Eigen Vermogen
Vaststelling jaarrekening 2018
Het bestuur heeft in haar vergadering dd. 23 mei 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld. In
deze vergadering is besloten het resultaat 2018 als volgt te verdelen:
Algemene reserve
Reserve door bestuur bepaald voor ideële doelen
Reserve door bestuur bepaald voor cultureel erfgoed
Instandhoudingsreserve
Totaal

746.470
-37.500
0
-117.542
---------------591.428
=========

Langlopende schulden
Rentepercentages zijn respectievelijk 2,10%, 2,55%, 5,35% en 3,85%.
Totaal Langlopend deel > 5 jaar bedraagt € 1.120.209
De aflossingsverplichtingen voor 2020 zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
Verstrekte zekerheden:
Hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en –terreinen:
- 1e, 2e, 3e en 4e hypotheekrecht op de onroerende zaak Spreeuwelsedijk 9 te Westelbeers;
- 1e, 2e, en 3e hypotheekrecht op de onroerende zaak Glorieuxlaan 1 te Vught;
Verpanding vorderingen op derden van Joannes Bosco Stichting.
Positieve en negatieve hypotheekverklaring op Spreeuwelsedijk 9 te Westelbeers en
Glorieuxlaan 1 te Vught.
Op eerste verzoek van de bank zal de Stichting zorgdragen voor beëindiging van de
huurovereenkomst met De Spreeuwel B.V. respectievelijk Huize Bergen B.V., ingeval zij niet
aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
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Aantal werknemers
In 2019 en 2018 zijn er geen werknemers in dienst van de stichting.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Fiscale eenheid voor de omzetbelasting
Joannes Bosco Stichting vormt samen met Joannes Bosco Beheer B.V., De Spreeuwel B.V. en
Huize Bergen B.V een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk
aansprakelijk voor de verplichtingen inzake omzetbelasting van de fiscale eenheid.
Gebeurtenissen na balansdatum
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het Coronavirus. Dit
heeft voor de groepsmaatschappijen van de stichting geresulteerd in een forse omzetdaling
en toename van additionele kosten. Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft
maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Zo is de bankier bereid om de
aflossingsverplichtingen van de stichting voor de periode van 6 maanden op te schorten en
heeft zij een overbruggingslening onder borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf (BMKBC) verstrekt aan de groepsmaatschappijen. Voor het personeel in de groepsmaatschappijen
is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ingezet. Bij de
Belastingdienst is uitstel van betaling belastingen aangevraagd. Deze maatregelen zijn voor
het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de
ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de
continuïteitsveronderstelling.

9

