
 

 

Beleidsplan 2021 
Stichting Vincentius Rotterdam 

 

 
1. Inleiding 

 

Vincentius Rotterdam is opgericht vanuit de katholieke gemeenschap als een vereniging in 1850, 

waarbij vrijwilligers nooddruftige gezinnen bijstand verleenden. In de jaren zestig van de vorige eeuw 

is de focus meer gericht op professionele maatschappelijke bijstand. Hieruit is onder meer het 

Centrum voor Dienstverlening voortgekomen. In 2006 is de vereniging omgezet in een stichting. 

 

Stichting Vincentius Rotterdam exploiteert thans een monumentaal opvanghuis en ondersteunt en 

initieert maatschappelijke hulpverlening aan mensen/gezinnen in de Rotterdamse samenleving die 

hulpbehoeftigen zijn. Ging dit tot voor kort nog via een rechtstreeks cliëntencontact, tegenwoordig 

loopt dit via instellingen waarnaar wordt doorverwezen. Vincentius Rotterdam ondersteunt  - als klein 

vermogensfonds - o.a. Havenzicht/Straatdokter, Fonds voor Bijzondere Noden Rotterdam en House 

of Hope. 

 

2.  Doelstelling en kerntaken Stichting Vincentius Rotterdam 

 

De stichting heeft ten doel: 

(a) het stimuleren, ondersteunen (in materiële en immateriële zin) en (doen) uitvoeren van 

(initiatieven tot) maatschappelijke hulpverlening; 

(b) het, direct of indirect, bijdragen aan de vergroting van de mobiliteit van hulpbehoevenden, 

daaronder begrepen ziekenvervoer; en  

(c) het (doen) exploiteren van vastgoed met een maatschappelijke bestemming, zoals zorgvastgoed;  

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. 

Dit doel wordt nagestreefd in de vorm van hulpverlening of bijstand aan individuen, dan wel direct 

door ondersteuning van instellingen die zich actief bezighouden met de genoemde doelstelling, 

waarbij de hulpverlening, bijstand of ondersteuning zowel op vrijwillige als op professionele basis kan 

geschieden. 

De stichting richt zich met name op Rotterdam en de Rotterdamse regio. 

 

3. Beleid 

 Te verrichten werkzaamheden van de stichting 

 

Deze doelstelling wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met instellingen voor maatschappelijk 

welzijn, die een rechtstreekse verbinding hebben met de doelgroep. 

 

Stichting Vincentius Rotterdam stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking ter ondersteuning van 

instellingen die actief zijn op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, in het bijzonder dak- 

ten thuislozen, kinderhulp en mobiliteit. De hulpverlening concentreert zich op de regio Rotterdam. 

 

Daarnaast voert Stichting Vincentius Rotterdam het beheer van het opvangcomplex aan de 

Mackaystraat te Rotterdam. Dit gemeentelijk monument is eigendom van de stichting en wordt 

verhuurd aan Stichting Pameijer voor het project begeleid wonen. 

 

4. Uitkeringsbeleid 

 

Het bestuur heeft het budget voor het jaar 2021 vastgesteld op EUR 55.000. 
  



 

 

 

 

 

5. Financiën / Beheer en besteding van het vermogen 

 

Het vermogen van de stichting bestaat uit vastgelegde financiële activa.  

Voor zover rendement wordt genoten uit de financiële activa, zullen de betreffende opbrengsten 

worden aangewend ter betaling van de lopende kosten en het verlenen van subsidies. 

 

Het vermogen van de stichting is in beleggingen ondergebracht bij onze huisbankier, F. van Lanschot. 

Het vermogen van de stichting wordt gevoed door de huuropbrengst van het onroerend goed van de 

stichting, alsmede door de opbrengst van de beleggingen. 

 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De kosten van beheer 

dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

6. Werving van gelden 

 

De stichting werft niet actief gelden.  

 

7. Beloning beleidsbepalers 

 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten en 

een niet bovenmatig vacatiegeld. 

 

8. Beschikking over het vermogen van de stichting 

 

Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken 

als ware het zijn eigen vermogen. 

   

9. Bestemming liquidatiesaldo 

 

De statuten bepalen het volgende over het liquidatiesaldo van de stichting (artikel 10.3): 

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een 

eventueel batig saldo dient (zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting) besteed te 

worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

doelstelling. 

 

10. Bestuur 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 

 

- Hamith Breedveld, voorzitter 

- Joachim Hodes, secretaris 

- Jaap Weltevrede, penningmeester 

- Priska van der Heijden, bestuurslid 

- Beppie Hagenaars-Baldee, bestuurslid 

- Nita Graafland, bestuurslid 
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