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JAARVERSLAG  2020 
 
Algemeen 
 
Stichting Thomas van Villanova is op 8 januari 1946 opgericht en gevestigd te Eindhoven. 
De doelstelling van de stichting staat in de statuten als volgt omschreven:  
“De stichting heeft ten doel instellingen te steunen onder door het bestuur der stichting te 
stellen voorwaarden, die aan personen van alle leeftijden en alle gezindten geestelijke en 
stoffelijke verzorging, opleiding en arbeidstoeleiding verlenen, die zo nodig gepaard gaat met 
een medische, sociaal maatschappelijke en/of pedagogische begeleiding”.  
 
Voortvloeiend uit de doelstelling verleent de stichting financiële steun aan nieuwe initiatieven 
en activiteiten op het gebied van maatschappelijk opvang, algemene armoedebestrijding en 
educatie, opvang en preventie in samenhang met kansarme jeugd. Als werkgebied geldt 
primair de regio Zuidoost Brabant. 
 

 
Aanvragen en donaties 
 
Aanvragen 
In 2020 ontving Stichting Thomas van Villanova 60 aanvragen voor projecten en 148 
aanvragen voor individuele noodhulp. Het aantal aanvragen voor individuele noodhulp is in 
2020 wat afgenomen, de oorzaak ligt deels aan de COVID-19 pandemie. Dat lijkt 
tegenstrijdig, maar zeker in de eerste lockdownperiode waren er een stuk minder fysieke 
contacten tussen hulpverlener en cliënten, waardoor hulpvragen onder de radar bleven. In 
de tweede helft van 2020 trok het aantal aanvragen weer aan en konden wij een aanzienlijk 
aantal mensen een financieel steuntje in de rug geven. Net als in 2019 werd er vaak een 
beroep op ons gedaan voor mensen die vanuit de maatschappelijke opvang een woning 
krijgen, maar helaas geen budget hebben voor de meest basale inrichting zoals 
vloerbedekking en keukenspullen. Andere, veel voorkomende noden zijn o.a. achterstand 
zorgpremies, eerste huur en borg, fietsen en tandartskosten. Vooral tandartskosten zijn vaak 
hoog en vallen niet in de basisverzekering. 
 
Donaties 
In 2020 is een bedrag van € 488.455,- toegekend aan projecten. De verdeling over de 
aandachtsgebieden was in 2019 als volgt: 
 
Maatschappelijke opvang   € 194.175,-    9 projecten 
Kansarme jeugd    € 122.755,-  15 projecten 
Armoedebestrijding    €   71.525,-    8 projecten  
Bijzondere projecten    € 100.000,-    1 project 
 
Overig sociaal-maatschappelijk in het  
kader van het Giftenfonds   €   19.950,-  11 projecten 
 
In het kader van individuele noodhulp is in totaal een bedrag van € 77.168,- toegekend, 
waarvan € 70.042,- als gift en € 7.126,-,- als renteloze lening. Er zijn 148 aanvragen 
ontvangen, waarvan er 123 gehonoreerd zijn. 
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Behandeltijd 
 
Het bestuur van Stichting Thomas van Villanova vergadert 5 x per jaar om de ingediende 
aanvragen te bespreken en besluiten te nemen. De gemiddelde behandeltijd van een 
aanvraag bedraagt 2 maanden. Voor aanvragen voor individuele noodhulp is een verkort 
traject ingesteld: over het algemeen krijgt de hulpverlenende organisatie die de aanvraag 
indient voor de cliënt binnen 1 week uitsluitsel. 
 
 
Vermogensbeheer 
 
Het vermogensbeheer en de samenstelling van de portefeuille is inkomstengericht met een 
neutraal / offensief risicoprofiel. De stichting heeft ten aanzien van haar vermogensbeheer 
een doelstelling geformuleerd om het vermogen in reële termen in stand te houden met in 
acht name van de inflatiecorrectie en de jaarlijkse onttrekkingen als gevolg van bijdragen aan 
projecten en individuele noodhulp, alsmede de organisatiekosten. Het vermogen wordt 
beheerd door twee banken. 
 
 
Organisatiekosten 
 
In 2020 bedroegen de organisatiekosten € 138.583,-, dat is € 18.622,- lager dan in 2019. 
Stichting Thomas van Villanova heeft een vaste medewerker in dienst, de 
bestuurssecretaris. Vanaf juni 2019 wordt voor het salaris niet meer de CAO Welzijn en 
Maatschappelijke dienstverlening gevolgd, maar ontvangt de bestuurssecretaris een vast 
jaarsalaris. 
De kantoorruimte in Helmond wordt gehuurd van SMO Helmond, waarmee ook tegen 
betaling een overeenkomst voor secretariële dienstverlening werd aangegaan voor 1 jaar. 
De overeenkomst is niet verlengd per ultimo 2020. 
 
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden: 
 
De heer drs. P.L.B.A. van Geel   voorzitter 
De heer mr. V.H.M. Wibaut    secretaris 
Mevrouw drs. M.P.M. Ockhuizen   penningmeester  
Mevrouw V.M.V Durinck-Lourens   lid 
Mevrouw drs. A.J. van Mierlo   lid per 2-3-2020 
 
Het bestuur van de stichting verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd en ontvangt ook geen 
vergoeding voor onkosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
Beleidsactiviteiten 2020 
 
In het begin van 2020 is wereldwijd een crisis ontstaan door het COVID-19 virus, op vrijdag 
13 maart ging Nederland op slot en ook Stichting Thomas van Villanova heeft hier gevolgen 
van ervaren. Het aantal aanvragen bleef achter met voorgaande jaren, veelal omdat 
organisaties vanwege de maatregelen minder activiteiten konden organiseren. Daar stond 
tegenover dat er extra projecten voor noodopvang van dak- en thuislozen als gevolg van de 
COVID-19 pandemie werden ondersteund. Door de korte lijnen die er zijn tussen de 
organisaties voor maatschappelijke opvang in Eindhoven en Helmond kon er snel 
geschakeld worden en werden er snel extra locaties gerealiseerd waar ook dak- en 
thuislozen op een veilige manier onderdak vonden. 
Ook het aantal aanvragen voor individuele noodhulp viel in de eerste helft van 2020 flink 
terug, mede doordat hulpverleners minder huisbezoeken aflegde en daardoor minder zicht 
hadden op de noden van hun cliënten. Gelukkig trok dat in de 2e helft van 2020 weer wat aan 
en hebben we veel gezinnen nog kunnen helpen. 
 
De financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie voor Stichting Thomas van Villanova 
met mogelijke invloed op de continuïteit zijn op dit moment niet of zeer beperkt aanwezig en 
op basis van de actuele situatie verwacht het bestuur geen materiële impact op de financiële 
positie van de stichting. Indien de ontwikkelingen dit vereisen, zal het bestuur aanvullende 
maatregelen treffen.  
 
Voor 2020 stonden er, naast de reguliere activiteiten, een aantal extra onderwerpen op het 
jaarprogramma: 
 

• Extra investeren in projecten betreffende maatschappelijke opvang en kansarme 
jeugd in de regio Eindhoven – Helmond; 
In 2020 heeft Stichting Thomas van Villanova fors geïnvesteerd in projecten van 
Neos en Springplank040 in Eindhoven, zoals een bedrag van € 100.000,- voor 
inrichtingskosten van de nieuwbouw aan de Boutenslaan van Neos en 
inrichtingskosten van de locatie Bellfroidlaan van Springplank040. 
 

• Het maken van een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2025; 
In september 2020 is in een beleidssessie een aanvang gemaakt met het nieuwe 
beleidsplan voor de periode 2021-2025. Het plan is begin februari 2021 vastgesteld 
en in gebruik genomen. 
 

• Werven twee nieuwe bestuursleden; 
In maart 2020 is mevrouw A.J. van Mierlo benoemd als bestuurslid, als opvolger van 
de heer L.W.A.M. van Doorne. Per ultimo 2020 is de heer V.H.M. Wibaut afgetreden 
als secretaris. Als opvolger is per februari 2021 de heer A.M.G.J. van Puijenbroek 
benoemd. 
 

Vooruitblik 2021 
 
Voor 2021 staan, naast de reguliere activiteiten, de volgende onderwerpen op het 
jaarprogramma: 

• Verbreding van naamsbekendheid bij maatschappelijke organisaties en lokale 
overheid in de regio; 

• Lanceren nieuwe website 
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• Update van het projectenadmnistratiesysteem met mogelijkheid tot digitaal 
aanvragen 

• In gebruik nemen van nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2025 
• Werven nieuw bestuurslid ter opvolging van mevrouw V.M.V. Durinck-Lourens. 

 
 
 
Begroting 2021 
 
Baten 
 
Inkomsten uit beleggingen       135.000 
Overige en buitengewone baten                0 
         ------------ 
          135.000 
                  ======= 
 
Lasten 
Dotatie Sociaal fonds          70.000 
Dotatie Giftenfonds          25.000 
Bijdragen statutaire doelstellingen       405.000 
Huisvesting/personeel/organisatie/ algemene kosten             139.650 
         ------------ 
          639.650 
         ======= 
 
Baten -/- lasten normale bedrijfsvoering    -504.650 
         ======= 
 
 
Gehonoreerde projecten in 2020 
 
Regulier budget    
LEVgroep Helmond 10.000 VoorleesExpress 2020 
Straatpastoraat Eindhoven 7.500 Straatpastor 
Inloophuis ’t Hemeltje Eindhoven 15.675 Extra huiskamermedewerker 
Dynamo Jeugdwerk Eindhoven 16.000 Tech Playgrounds 2020 
Springplank040 Eindhoven 75.000 Inrichtingskosten Opstart040 
Helmond Zorg Lambertus Helmond 2.500 bijdrageTandartsfonds 
Stichting Kledingzolder Eindhoven 8.395 Opstartkosten en inrichting 
Stichting Neos Eindhoven 18.747 Project Safe Changes 
Stichting AB voor Elkaar Eindhoven 2.500 Project WE FREE 
Stichting Kunst Kwartier Helmond 10.000 Project Ready to Rock 
Stichting Leergeld Asten 2.500 Project ‘Zomerpret er op uit’ 
Stichting SMO  Helmond 1.732 Noodopvang de Braak ivm 

COVID 
ROC Ter Aa Helmond 3220 14 laptops voor thuisonderwijs 
Bijzonder Jeugdwerk Deurne 495 Vakantiekampen voor 4 jongeren 
Caritas Willemstad Curaçao 7.500 Voedselpakketten ivm COVID 
Humanitas  Eindhoven 6.200 Project ‘Get a Grip’ 
Leger des Heils Domus Helmond 734 Tuinmeubilair 
Kindcentrum Fellenoord Eindhoven 2.500 Zomerprogramma meneer Rick 
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Stichting Ouders en Jeugdzorg Helmond 840 Werving vrijwilligers 
Stichting Present Eindhoven 4.630 Start E-team 
Stichting Stadsakkers Eindhoven 6.000 Bijdrage 2020 
Stichting Leergeld Eindhoven 35.000 Bijdrage 2021 
Stichting VIP Helmond 7.500 Ontmoetingsruimte BeBizzy 
Stichting Super Sociaal Helmond 20.000 Aanschaf bakwagen 
Stichting Neos Eindhoven 5.000 Bijdrage Talentenfonds jongeren 
Steunpunt Materiële Hulpvraag Eindhoven 15.000 Bijdrage 2020 
Inloophuis ‘t Hemeltje Eindhoven 38.950 Bijdrage 2021 
Roger That Inspiratielab Oosterhout 7.500 Start inspiratielab Someren 
Stichting De Schoolschrijver Amsterdam 15.000 Schoolschrijver Eindhoven 
Stichting Ervaring die St®aat Eindhoven 30.000 Inrichting De Herberg 
Stichting SPOTON 040 Eindhoven 6.000 Project Spoton 
    
Bijzondere Projecten    
Stichting Neos Eindhoven 100.000 Inrichting nieuwbouw Boutenslaan 
    
Giftenfonds    
Move Forward Foundation Amsterdam 1.500 Workshop Tour AZC – Overloon 
Joseph Wresinski Stichting Amsterdam 3.500 Aanschaf headsets 
Carte Blanche Eindhoven 2.250 Voorstelling Het feest der gemiste 

kansen 
MST Mensen In Beeld Houden Tilburg 1.200 Aanschaf partytent ivm COVID 
Stichting GUG Grashoek 500 Oprichtingskosten 
Ronde Tafel 117 Eindhoven 1.000 Kinderzomergeluk 2020 
Inner Wheel de Kempen Eindhoven 1.500 Kerstpakketten 2020 
Stichting Epic Youth Leiderdorp 3000 Game Evenement Curaçao 
Stichting One Big Smile Bavel 2000 Zwemles vluchtelingenkinderen 

AZC Budel 
Inloophuis de Cirkel Helmond 2.500 Bijdrage 2020 
Bijzonder Jeugdwerk Deurne 1000 Sinterklaas- en Kerstcadeautjes 
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