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6049 LT  HERTEN 

Roermond, 25 mei 2022 

Referentie: 07018/EV 

Geacht bestuur, 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw 

onderneming. 

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 

1.1  Verklaring 

Ontbreken van de samenstellingsverklaring 

Aangezien de werkzaamheden in het kader van het samenstellen van de jaarrekening nog niet zijn afgerond, is 

in deze concept-jaarrekening nog geen verklaring opgenomen. Na afronding van onze werkzaamheden zal een 

samenstellingsverklaring worden afgegeven. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Scheers Groep Adviseurs en Accountants 

{{esl:Signer1:SignerTitle:size(200,20)}}   

H.J.M. Vrinzen, 

Accountant-Administratieconsulent 

1.2  Algemeen 

Oprichting 

Blijkens de akte d.d. 14 februari 1859 werd de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 

Vincentiusvereniging Roermond per genoemde datum opgericht. 

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40175341. 
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Doelstelling 

De doelstelling van Vincentiusvereniging Roermond wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: 

Het opsporen en vervullen van de geestelijke en/of maatschappelijke noden en behoeften van individuen en 

groepen van personen, teneinde daardoor in soldidariteit met de samenleving mee te werken aan de 

bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn.  

De vereniging bevordert de onderlinge saamhorigheid van de leden, die zich voor dit doel vriijwillig inzetten, 

daarbij geïnspireerd door christelijk geloof en levensovertuiging. 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door: 

- E.M.J.M. Hendrickx, voorzitter 

- C.N. de Groot-Pesch, secretaris 

- E.T.G.M. Op de Ven, penningmeester 

- K.B.M. Weerkamp, lid 

- R.G.P.C.M. de Coster, lid 

- P.H.M. van Bussel-Verschure, lid 

- M.P.G. Koopmans, lid 

- J.W.J. Kuijk, lid. 

ANBI Status 

De vereniging heeft per 1 januari 2008 de ANBI status gekregen en is geregistreerd onder nummer  

8029.96.887 
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1.3  Resultaatvergelijking 

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening. 

 2021 2020 

 

 € % € % 

Netto-omzet 36.313 100,0% 29.107 100,0% Inkoopwaarde van de omzet 27.771 76,5% 40.711 139,9% 

 
Bruto-marge 8.542 23,5% -11.604 -39,9% 

Overige bedrijfsopbrengsten  26.649 73,4% 32.240 110,8% 

Bruto bedrijfsresultaat 35.191 96,9% 20.636 70,9% 

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.227 19,9% 8.284 28,5% 

Huisvestingskosten 6.248 17,2% 6.438 22,1% 

Verkoopkosten 2.393 6,6% 3.553 12,2% 

Autokosten 2.512 6,9% 2.457 8,4% 

Kantoorkosten 4.457 12,3% 5.760 19,8% 

Algemene kosten 953 2,6% 3.613 12,4% 

Som der kosten 23.790 65,5% 30.105 103,4% 

Bedrijfsresultaat 

Opbrengst van vorderingen die tot de  

11.401 31,4% -9.469 -32,5% 

vaste activa behoren en van effecten 31.404 86,5% 19.793 68,0% 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10 0,0% 0 0,0% 
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Rentelasten en soortgelijke kosten -8,4% -

6,9% Som der financiële baten en lasten 

78,1% 61,1% 

Resultaat 

1.3 Resultaatvergelijking 

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 31.462. De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten 

opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven: 

 

 € € 

Het resultaat is gunstig beïnvloed door: 

Stijging van: 

 

Omzet 

Opbrengst van vorderingen die tot de  

7.206 

vaste activa behoren en van effecten 
11.611 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Daling van: 

10 

Inkoopwaarde van de omzet 12.940 

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.057 

Huisvestingskosten 190 

Verkoopkosten 1.160 

Kantoorkosten 1.303 

Algemene kosten 2.660 

 

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: 

Daling van: 

 38.137 

-3.031 -2.002 

28.383 17.791 

39.784 109,5 % 8.322 28 ,6% 
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Overige bedrijfsopbrengsten 

Stijging van: 

5.591  

Autokosten 55  

Rentelasten en soortgelijke kosten 1.029  

Stijging resultaat  

1.4 Meerjarenoverzicht 

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening. 

 2021 2020 2019 2018 

 

Bruto bedrijfsresultaat 35.191 20.636 57.264 60.783 

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.227 8.284 8.284 8.284 

Huisvestingskosten 6.248 6.438 8.849 8.535 

Verkoopkosten 2.393 3.553 3.267 5.544 

Autokosten 2.512 2.457 2.422 3.504 

Kantoorkosten 4.457 5.760 4.288 4.356 

Algemene kosten 953 3.613 3.496 4.690 

Som der kosten 23.790 30.105 30.606 34.913 

6.675 

31.462 
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 € € € € 

Netto-omzet 36.313 29.107 62.004 64.055 

Inkoopwaarde van de omzet 27.771 40.711 5.295 3.692 

 
Bruto-marge 8.542 -11.604 56.709 60.363 

Overige bedrijfsopbrengsten  26.649 32.240 555 420 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten -

3.275 Som der financiële baten en lasten

 -702 

Resultaat 

2.1  Balans per 31 december 2021 en 31 december 2020 

(Na resultaatbestemming) 

Bedrijfsresultaat 

Opbrengst van vorderingen die tot de  

11.401 -9.469 26.658 25.870 

vaste activa behoren en van effecten 31.404 19.793 46.929 2.557 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10 0 9 16 

-3.031 -2.002 -4.104 

28.383 17.791 42.834 

39.784 8.322 69.492 25.168 
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 31 december 2021 31 december 2020 

 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

€ € € € 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 204.436  211.336  

Inventaris 0  327  

Vervoermiddelen  1.500  1.500  

 

Financiële vaste activa  

 205.936  213.163 

Overige effecten 273.209  245.147  

 

 2.215 1.291 

Liquide middelen 282.199 260.225 

Totaal activazijde 763.559 719.826 



  

Vincentiusvereniging Roermond  
Herten 

 

 - 9 - 

Vlottende activa 

Vorderingen  

Belastingen en premies sociale  

 273.209  245.147 

verzekeringen 1.344  777  

Overlopende activa 871  514  

 
2.1  Balans per 31 december 2021 en 31 december 2020 

(Na resultaatbestemming) 

 31 december 2021 31 december 2020 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

€ € € € 

Overige reserves 724.614  684.830  

 

Kortlopende schulden 

 724.614  684.830 

Handelscrediteuren 

Belastingen en premies sociale  

157  0  

verzekeringen 38.788  33.505  

Overlopende passiva  0  1.491  
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38.945 34.996 Totaal passivazijde 

763.559 719.826 

2.2  Winst- en verliesrekening over 2021 en 2020 
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 2021 2020 

 

 € € € € 

Netto-omzet 
 

36.313 
 

29.107 

Inkoopwaarde van de omzet  27.771  40.711 

 

Bruto-marge 8.542 -11.604 

Bruto bedrijfsresultaat  35.191  20.636 

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.227 
 

8.284 
 

Huisvestingskosten 6.248  6.438  

Verkoopkosten 2.393  3.553  

Autokosten 2.512  2.457  

Kantoorkosten 4.457  5.760  

Algemene kosten 

Som der kosten 

953  3.613  

Bedrijfsresultaat 

Opbrengst van vorderingen die tot de  

 11.401  -9.469 

vaste activa behoren en van effecten 31.404  19.793  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10  0  

Rentelasten en soortgelijke kosten -3.031  -2.002  

23.790 30.105 
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Overige bedrijfsopbrengsten  26.649 32.240 

 

Som der financiële baten en lasten 

Resultaat 

28.383 17.791 

39.784 8.322 
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ALGEMENE TOELICHTING 

Activiteiten 

De activiteiten van Vincentiusvereniging Roermond, statutair gevestigd te Roermond, bestaan voornamelijk uit: 

-Hulp en begeleiding voor mensen in nood.  

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Burgemeester Brouwersstraat 1 te Roermond. 

De Corona pandemie heeft zowel in 2020 als 2021 geleid tot nadelige financiële gevolgen voor de vereniging 

(met name een forse daling van de omzet winkelverkopen) echter er is geen risico voor de continuïteit van de 

vereniging. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 

Vincentiusvereniging Roermond, statutair gevestigd te Roermond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 40175341. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 

Vincentiusvereniging Roermond zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de 

in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

jaarverslaggeving.  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien 

geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 

desbetreffende paragrafen. De in deze jaarrekening 2021 opgenomen vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de 
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jaarrekeningen zoals deze door TOP fiscaal en financieel adviseurs te Roermond zijn uitgebracht en welke 

voorzien zijn van een Samenstellingsverklaring NOAB.  
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. 

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen 

die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een 

bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.  

Financiële vaste activa 

Overige effecten 

De waarderingsgrondslagen van de overige effecten opgenomen onder de financiële vaste activa zijn gelijk aan 

de waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa. Daarom wordt hiervoor verwezen naar 

de toelichting Effecten. 

Vorderingen 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 

van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 

jaar. 

Effecten 

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele 

waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. 

Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de winst- en 

verliesrekening verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden 

eveneens onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de winst- en 

verliesrekening verwerkt. 
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Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen reële 

waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en spaarrekeningen met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een 

zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.  
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

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. 

Opbrengstverantwoording 

Algemeen 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en 

dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 

Verkoop van goederen 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 

Verlenen van diensten 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 

diensten. 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de 

levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige 

bedrijfsopbrengsten bestaan uit ontvangen schenkingen en overige inkomsten. Deze opbrengsten worden 

toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst. 

Kosten  

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Over terreinen wordt niet afgeschreven. 
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Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  

Dividenden 

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, 

worden verantwoord zodra de vereniging het recht hierop heeft verkregen. 

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde 

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt 

in de winst- en verliesrekening.  
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ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: 

Bedrijfs- 

 gebouwen en  Vervoer- 

 -terreinen Inventaris middelen Totaal 2021 

 

 € € € € 

Aanschafwaarde 344.992 4.798 14.500 364.290 

Cumulatieve afschrijvingen -133.656 -4.471 -13.000 -151.127 

Boekwaarde per 1 januari 211.336 327 1.500 213.163 

Afschrijvingen 

Aanschafwaarde 344.992 4.798 14.500 364.290 

Cumulatieve afschrijvingen -140.556 -4.798 -13.000 -158.354 

-6.900 -327 0 -7.227 

-6.900 -327 0 -7.227 
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Mutaties 2021 

 

De beurswaarde van de effecten bedraagt € 273.209. 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

 31-12-2021 31-12-2020 

 

Boekwaarde per 31 december 204.436 1.500 

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. 

Afschrijvingspercentages: 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2 % 

Inventaris 20 % 

Vervoermiddelen 20 % 

Financiële vaste activa 

205.936 

31-12-2021 31-12-2020 

Overige effecten 
€ € 

Effecten Rabo Beheerd Beleggen Actief 273.209 245.147 

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Vennootschapsbelasting 1.344 777 

Vennootschapsbelasting   

Dividendbelasting boekjaar 567 28 

Dividendbelasting voorgaande jaren 777 749 

0 
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 € €  

Overlopende activa 

1.344 777 

Assurantiepremies 520 469 

AVG licentie 45 45 

Nog te ontvangen giften 2021 

Liquide middelen 

306 

871 

0 

Rabo Zakelijke rekening 0131 2554 28 22.304 6.173 

Rabo BedrijfSpaarRekening 1441 1094 55 255.944 250.934 

Rabo BeleggersRekening 0347 8725 30 974 599 

Rabo BeleggersRekening 0347 8731 70 2.977 2.519 

 282.199 260.225 

514 
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33.505 

33.505 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

 2021 2020 

 

 € € 

 

 € € 

Handelscrediteuren 

Crediteuren 157 0 

 

Omzetbelasting   

Omzetbelasting 2021 5.283 0 

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren 33.505 

38.788 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen 

Overige reserves   

Stand per 1 januari 684.830 684.830 

Uit voorstel resultaatbestemming 39.784 0 

Stand per 31 december 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

724.614 684.830 

 
31-12-2021 31-12-2020 

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Omzetbelasting 38.788 33.505 

Overlopende passiva   

Accountantskosten 0 1.491 
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Omzetbelasting 

De vereniging is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de Belastingdienst met betrekking tot de opgelegde 

naheffingsaanslagen omzetbelasting 2013 tot en met 2016 ad € 33.678 en de af te dragen omzetbelasting over 

de jaren 2017 tot en met 2021 ad € 38.788. 
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 2021 2020 

 

 € € 

Netto-omzet 

Omzet winkel 36.313 29.107 

 

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 24,8% gestegen. 

Kosten kerstproject 19.559 19.500 

Kosten wereldprojecten 8.500 16.350 

Kosten individuele hulpverlening 902 1.597 

Kosten Thom Hoofwijk fonds 3.523 3.520 

Kosten fietsproject -4.713 -256 

Overige bedrijfsopbrengsten 

27.771 40.711 

Opbrengst schenkingen en overige inkomsten 3.349 1.299 

Schenkingen kerstproject 23.300 30.941 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

26.649 32.240 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 6.900 7.840 

Inventaris 327 444 

Huisvestingskosten 

7.227 8.284 

Onderhoud onroerend goed 1.145 621 

Gas, water en elektra 1.970 2.670 

Verzekering onroerend goed 1.961 1.929 

Vaste lasten onroerend goed  1.172 1.121 
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Inkoopwaarde van de omzet  

Overige huisvestingskosten 0 97 

 6.248 6.438 
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 2021 2020 

 

 € € 

Verkoopkosten   

Vrijwilligersvergoedingen 1.715 2.335 

Representatiekosten en relatiegeschenken 364 978 

Reclame- en advertentiekosten 0 109 

Vergaderkosten 131 

Autokosten   

Brandstoffen 109 194 

Reparatie en onderhoud 255 228 

Verzekering  1.312 1.260 

Motorrijtuigenbelasting  836 775 

Kantoorkosten 

2.512 2.457 

Kantoorbenodigdheden 509 930 

Telecommunicatie 793 669 

Contributies en abonnementen 3.155 4.161 

Algemene kosten 

4.457 5.760 

Accountantskosten  24 1.745 

314 

2.393 
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3.553  

Advieskosten 0 654 

Overige verzekeringen 1.004 661 

Overige algemene kosten  -75 553 

3.613 

953 
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Financiële baten en lasten 

 2021 2020 

 

 € € 

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 

behoren en van effecten 

Dividend Rabo beleggingen 4.078 1.580 

Koersresultaat effecten 27.326 18.213 

 31.404 19.793 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rente spaarrekeningen 10 0 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Bankkosten en provisie 3.031 2.002 

 

Herten, ……………………………..2022 

Vincentiusvereniging Roermond 

E.M.J.M. Hendrickx, voorzitter C.N. de Groot-Pesch, secretaris 

E.T.G.M. Op de Ven, penningmeester 
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3.1  Jaaropstelling omzetbelasting 

2021 

 

Boekjaar: 2021 

BTW nummer: 802996887B01 

Omzet 

 € € 

Omzet hoog 1a 37.962 7.972 

 
Verschuldigde omzetbelasting 7.972 

Voorbelasting 

Voorbelasting 5b 2.689 

2.689 

Te betalen omzetbelasting 5g 5.283 

Afdrachten omzetbelasting 

1e kwartaal 0 

2e kwartaal 0 

3e kwartaal 0 

4e kwartaal 0 

Suppletie omzetbelasting 2021  

31-12-2021 

 

Balanspost omzetbelasting 
€ 

Omzetbelasting 2021 5.283 

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren 33.505 

38.788 

0 

5.283 


