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Voorwoord  

 
De Vincentiusvereniging Vlijmen is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging is 

aangesloten bij de Vincentiusvereniging Nederland en is daardoor verbonden met de Internationale 

Vincentiusvereniging, gevestigd te Parijs. 

De vereniging is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich, geïnspireerd door het 

gedachtegoed van Vincentius à Paulo, om ieder mens in nood ongeacht oorzaak, achtergrond of 

geloof. Juist in die situaties waarin er acute financiële, materiële of geestelijke nood bestaat waarop 

overheid en maatschappelijke organisaties geen antwoord hebben, wil de Vincentiusvereniging de 

helpende hand reiken aan de kwetsbaren in onze samenleving.  

In een tijd waarin de overheid steeds meer terugtreedt en verantwoordelijkheden meer en meer bij 

de burger zelf worden gelegd, dreigen steeds meer mensen  tussen wal en schip te raken.  Niet 

iedereen is in staat om eigen verantwoordelijkheid te nemen, niet iedereen is zelfredzaam. In deze 

omgeving- de stille armoede- ziet de Vincentiusvereniging haar opdracht en taak om mensen nabij te 

zijn. 

 

Activiteiten 

 

Vincentiuswinkel: De Vincentiuswinkel heeft, na 

de veelbelovende start in 2016, bewezen in een 

behoefte te voorzien. Men weet de winkel zowel 

op de verkoopdagen als tijdens de inname tijden 

goed te vinden. De reacties van het winkelend 

publiek zijn zeer positief over de sfeer in en het 

aanbod van de winkel. De niet aflatende inzet van 

de managers en van de ruim 40 vrijwilligers heeft 

ook in 2017 gezorgd voor een prachtige omzet 

waardoor de winkel weer een substantieel 

bedrag aan de Vincentiusvereniging kon 

overmaken. Het batig saldo van de 

Vincentiuswinkel bedroeg in 2017 €33.576, in 

2016 was dit €20.106. Dit bedrag wordt door de 

Vincentiusvereniging besteed aan projecten en 

het lenigen van noden in onze samenleving. 

 Op haar eigen verzoek heeft de wethouder 

armoede beleid, Margo Mulder, in juni 2017 een bezoek aan de Vincentiuswinkel gebracht. 

Tijdens haar bezoek is zij rondgeleid door een van de managers. Daarbij werd zij op de 
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hoogte gebracht van de werkwijze van de winkel en haar vrijwilligers. Zij toonde zich daarbij 

zeer enthousiast. 

 

Boekenbeurs: Het laatste weekend van oktober staat zoals gebruikelijk bij 

Vincentiusvereniging Vlijmen in het teken van de jaarlijkse Boekenbeurs. Evenals in 2016 

werd de Boekenbeurs in 2017 georganiseerd in de ruime tentzaal van de Focolare 

gemeenschap op het terrein van Abdij Mariënkroon. Bij deze 31e editie besloot de 

Boekenbeurscommissie de verkoop al op vrijdagavond te laten aanvangen. Het verruimen 

van de openingsdagen zorgde voor een betere spreiding van de bezoekers over het weekend 

en uiteindelijk ook voor een toename in het bezoekersaantal en de bruto opbrengst ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Tijdens de verkoopdagen 27-28 en 29 oktober bezochten  

982 bezoekers de Boekenbeurs. In 2016 waren er 942 bezoekers. De bruto opbrengst van de 

Boekenbeurs bedroeg in 2017: €11.524,75 tegen €10.280,15 in 2016. Deze opbrengst wordt 

aangewend voor lokale directe en 

persoonlijke hulpverlening.  

 Naast de Focolare gemeenschap die 

gedurende een week ruimte 

beschikbaar stelt op haar terrein om 

de Boekenbeurs te kunnen houden en 

opbouwen, is de Vincentiusvereniging 

ook dankbaar voor de hulp die zij met 

name gedurende de organisatie van de 

Boekenbeurs ondervindt van diverse 

bedrijven, zoals Giel van der Sterren 

AGF, Buitenzorg Tuinonderhoud, van Stokkum Seatings, firma van Dongen uit Kaatsheuvel, 

van Drunen Schoenfabriek. Bij het afbreken van de boekenbeurs kon de 

Vincentiusvereniging voor het vijfde jaar op rij een beroep doen op  de enthousiaste hulp 

van Scouting Maurice Flacard uit Vlijmen.  

 

Projecten: Op de ALV van de Vincentiusvereniging Vlijmen, gehouden op 18 april 2017, bleek 

uit de aldaar gepresenteerde jaarcijfers van 2016 dat de Vincentiusvereniging uit de zeer 

goede opbrengsten van de Vincentiuswinkel in staat is lokale en internationale projecten te 

ondersteunen. Dit tot grote blijdschap van alle leden 

van de vereniging. 

Door het verenigingsbestuur zijn vervolgens criteria 

opgesteld waar de lokale en internationale projecten 

aan moeten voldoen willen zij in aanmerking komen 

voor financiële ondersteuning. 

Op uitnodiging van het bestuur zijn door de leden 
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een aantal lokale en internationale projecten voorgedragen. Al 

de projecten zijn door het bestuur in de bestuursvergadering 

besproken en aan de criteria getoetst. Er zijn zeven lokale 

projecten en vier internationale projecten ( waarbij er een 

binding bestaat met onze gemeente) toegekend. Op 22 

september zijn tijdens een feestelijke getinte bijeenkomst de 

toegekende bedragen in de vorm van cheques uitgereikt aan de 

vertegenwoordigers van de projecten. Naast wethouder armoedebeleid Margo Mulder was 

ook de plaatselijke pers hierbij aanwezig.  

Door de goede opbrengsten van de Vincentiuswinkel heeft de vereniging tevens de 

mogelijkheid gekregen een nieuw eigen project  het licht te doen zien. Dit project van de 

Vincentiusverenigingiging bestaat uit het aanbieden van een vakantieweek aan gezinnen die  

wegens hun benarde  financiële situatie hier niet toe in staat zijn. Dit eigen project van onze 

vereniging is ter hand genomen door een werkgroep. Die heeft er voor gezorgd dat er in de 

zomer van 2017 voor  drie gezinnen een heerlijke vakantieweek mogelijk is gemaakt. 

In de bijlage is de lijst van de in 2017 toegekende projecten opgenomen. 

 

Kerstpakketten: 

Het verzorgen van een aantal kerstpakketten is een al vele jaren bestaande 

activiteit. Deze activiteit werd steeds met zorg uitgevoerd door de 

voorzitter van de vereniging en zijn vrouw. Beiden gaven dit jaar te kennen 

deze taak neer te willen leggen. Voor het samenstellen van de 

kerstpakketten is dit jaar een werkgroep van vier vrijwilligers in het leven 

geroepen die voor 20 gezinnen een mooi kerstpakket hebben verzorgd. 

Activiteiten mbt vrijwilligers:  

In de loop van het jaar worden voor de vrijwilligers bijeenkomsten gehouden waarbij 

gezelligheid en het bevorderen van binding tussen de vrijwilligers van groot belang zijn. Deze 

bijeenkomsten zijn tevens een uiting van de grote waardering voor de inzet van de 

vrijwilligers door het jaar heen. In januari zijn de vrijwilligers van de Boekenbeurs 

uitgenodigd voor de traditionele vrijwilligersavond. In oktober organiseerde het bestuur van 

Stichting Vincentiuswinkel Heusden en de managers van de winkel een gezellige bijeenkomst 

voor de vrijwilligers van de Vincentiuswinkel.  

 

Naar aanleiding van de gemeentelijke Dromen Doen Heusden Dag op 2 april 2017 heeft het 

bestuur van de Vincentiusvereniging de vrijwilligers van de Vincentiuswinkel en de 

vrijwilligers van de Vincentiusboekenbeurs voorgedragen voor de nominatie Doeners 2016 in 

de categorie vrijwilligers. Hiermee wilde het bestuur van de vereniging haar grote 
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waardering uitspreken voor de tomeloze inzet van al haar vrijwilligers en dit kenbaar maken 

aan de inwoners van de gemeente Heusden 

 

Overige activiteiten: 

 

 Bijwonen door bestuursleden van bijeenkomsten van het gemeentelijk Sociaal Café. 

  Deelname van bestuursleden aan door de gemeente Heusden geïnitieerde 

overleggen met als thema: “Alle kinderen doen mee” leidend tot het collegebesluit in 

juli over het plan van aanpak in deze. Het verhogen van de grens voor gezinnen met 

kinderen om in aanmerking te komen voor de HeusdenPas van 110% naar 120% van 

het sociaal minimum is hier o.a. uit voortgekomen.  

  Deelname aan het Paasfestijn in de kern Drunen met een kraam voor 

boekenverkoop. Doel is niet alleen de verkoop van boeken, maar ook het uitdragen 

van ons werk aan de bezoekers van het Paasfestijn. De Vincentiusvereniging is met de 

Vincentiuswinkel genomineerd door de gemeente Heusden voor de landelijke actie 

“Wecycle”2017. 

  De Vincentiusvereniging en Vincentiuswinkel zijn vermeld op de Heusden Kanskaart 

2017 onder het item: materiële hulpverlening. 

  Bestuursleden woonden de ALV van Vincentiusvereniging Nederland in mei ( Venlo) 

en november (Amsterdam) bij. 

 De Vincentiusvereniging Vlijmen neemt deel aan het project “De Andere Tafel”. Doel 

van dit project is mensen die in een sociaal isolement dreigen te geraken de 

mogelijkheid geven elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten. Eén keer per maand 

kan men gezellig, lekker en voor een geringe bijdrage tafelen in buurthuis De Korf. Het 

project is gestart in 2006 op initiatief van verschillende organisaties waaronder de 

Vincentiusvereniging.  

 

Hulpaanvragen en hulpverlening 

 

In 2017 bereikten 57 hulpaanvragen de commissie hulpaanvragen van de 

Vincentiusvereniging. In 2014 en 2015 en 2016 betrof het respectievelijk 43, 40 en 41 

hulpaanvragen.  

In het kader van het verlenen van de juiste hulp of het doorverwijzen naar de juiste hulp 

hecht de Vincentiusvereniging er aan goede contacten te onderhouden met diverse  

instanties die zich begeven op het terrein van armoede en vindplaatsen zijn van personen en 

gezinnen met acute hulpvragen. De leden van de hulpaanvragencommissie leggen daartoe 

actief contact met instanties. Doel: informeren over de missie en werkwijze van onze 

vereniging mbt hulpaanvragen en om kennis te hebben van elkaars expertise en 
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mogelijkheden. In 2017 vond in dit kader een oriënterend en informerend gesprek plaats 

met het RIBW. 

Er bestaan goede contacten met o.a. Juvans, Bijeen, Vluchtelingenwerk, de Voedselbanken, 

parochie St. Jan Geboorte, parochie Wonderbare Moeder, de Protestantse gemeente, MEE, 

RIBW, Contour de Twern, Stichting Leergeld.  

In het kader van de oproep van bisschop Gerard de Korte om in iedere parochie van het 

bisdom een Parochiële Caritas Instelling (PCI) op te richten, is er door de Augustinusparochie 

en parochie Wonderbare Moeder contact gezocht met de Vincentiusvereniging. Er is 

wederzijds de wens uitgesproken om met elkaar samen te werken op het gebied van 

zorg/caritas  voor de kwetsbaren in onze omgeving. 

Samen met de Voedselbank hebben wij gesproken over mogelijkheden om gezinnen en 

personen die net boven de voedselbanknorm leven te bereiken. 

Een bijzonder contact is in 2017 gelegd met de Vereniging Nederlandse Bedevaarten uit Den 

Bosch. Hierdoor is voor twee personen uit onze doelgroep een 7 daagse reis naar Lourdes 

mogelijk gemaakt. 

Er is in 2017 een aanvang gemaakt met het eenduidig vastleggen van de werkwijze van de 

commissie hulpaanvragen in een draaiboek hulpverlening. 

Een analyse van de door de Vincentiusvereniging Vlijmen in de gemeente Heusden 

verleende hulp in 2017 is opgenomen in de bijlage. 

 

Publiciteit 

  

In 2017 hebben diverse media aandacht geschonken aan de activiteiten van de 

Vincentiusvereniging. In persberichten, op websites en de lokale tv-zender werd aandacht 

besteed aan de Vincentiuswinkel, het vakantieweek project, de cheques uitreiking aan 

projecten in september en de 31e Boekenbeurs. Bij deze berichtgevingen werd tevens de 

missie van de vereniging voor het voetlicht gebracht. 

Plaatselijke en regionale bladen zijn met succes benaderd om berichtgeving te verzorgen. 

Publicaties in de Bossche Omroep, Weekblad Waalwijk, Weekblad Drunen/Vlijmen, de Heusdensche 

Courant, De Maasroute en het Brabants Dagblad, het informatieblad van SSOGH/KBO zijn van grote 

waarde geweest. 

De Heusdense radio- en televisiestichting (HTR), websites zoals Hallo Heusden, Heusden4you, HBT 

Heusden,Drunen/Vlijmen/Heusden in beeld, heusden.nieuws.nl en diverse andere relevante 

websites zijn met succes benaderd. 
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De Vincentiusvereniging wordt vermeld op de site van parochie Heilige Augustinus. Parochie 

Wonderbare Moeder heeft berichten van en over de Vincentiusvereniging  opgenomen in Flitsen. 

Het  parochiebladen De Ontmoeting heeft een  artikel opgenomen. Het kerkblad Samen van het 

samenwerkingsverband van de protestantse gemeenten in Drunen, Vlijmen en Engelen heeft 

eveneens aandacht aan de Vincentiusvereniging geschonken. 
 

Interne organisatie:  
 

In 2017 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Bestuurslid pastoor David Lebrun was per per 1 juli 

2017 aftredend. David Lebrun maakte vanaf 1 juli 2012 deel uit van het bestuur. Hij gaf aan niet meer 

herkiesbaar te zijn voor een tweede termijn wegens drukke werkzaamheden voor de grote 

fusieparochie waarvan hij pastoor is. Pastoor David Lebrun heeft zich steeds een betrokken 

bestuurslid getoond met een zeer positieve inbreng en wijs oordeel. 

Per 24 februari 2017 is de heer Kees van Riel als bestuurslid toegetreden. 

Huidige bestuurssamenstelling: 

voorzitter :   dhr. Piet van Oorschot 

secretaris:   mevr. Annemarie van Drunen-Brandts 

penningmeester:  dhr. Frans Baars 

lid:    mevr. Lies van Eggelen-Geurds 

lid:    dhr. Kees van Riel 

Commissie Hulpaanvragen: mevr. Lies van Eggelen-Geurds en mevr. Annemarie van Drunen-

Brandts. 

Portefeuille Projecten: dhr. Kees van Riel. 

Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een 

onkostenvergoeding. 

De Vincentiusvereniging Vlijmen verkeert in de gelukkige omstandigheid dat zij een beroep 

kan doen op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. 

 Een grote groep vrijwilligers is werkzaam in de Vincentiuswinkel en verricht alle 

voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om de winkel met succes te laten functioneren. 

 Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die zich met name richt op de jaarlijkse 

Boekenbeurs. De organisatie en voorbereiding van de Boekenbeurs ligt in handen van de 

Boekenbeurscommissie. Bovendien zijn er vrijwilligers die op beide terreinen actief zijn. De 

inzet van de vrijwilligers is voor de Vincentiusvereniging en Vincentiuswinkel onmisbaar. 

Dankzij hun belangeloze inzet is de vereniging in staat haar doel te verwezenlijken: nl. het 

ondersteunen en bemoedigen van de medemens in nood . 
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In januari 2017 zijn de vrijwilligers van de boekenbeurs en van de winkel uitgenodigd om lid 

te worden van de Vincentiusvereniging Vlijmen . De contributie voor vrijwilligers bedraagt 

€0. De inzet van de vrijwilligers wordt gezien als contributie. Gezien de ontwikkeling van 

Vincentiusvereniging Vlijmen in de afgelopen vijf jaren en de zich uitbreidende activiteiten 

vindt het bestuur het wenselijk om een ledenvergadering in het leven te roepen. Het bestuur 

wil verantwoording kunnen afleggen over haar beleid aan de leden. De leden zijn in de 

gelegenheid om middels hun stemrecht betrokken te zijn bij de besluitvorming over de koers 

die de vereniging vaart. Invloed op de besluitvorming in zijn algemeenheid en rondom de 

besteding van de beschikbare geldmiddelen in het bijzonder. Op 31 december 2017 telt de 

Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen 59 leden. 

 Op 18 april 2017 zijn de leden voor de eerste keer in een Algemene Ledenvergadering 

bijeengekomen. 
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Financiën  
 

Staat van baten en lasten: 

 
 

 
Oorspron- 

kelijk aan- aangepast begroting werkelijk 

 
2016 passingen: 2016 2.017 2.017 

      Baten: 
     

      Rente 6 0 6 0 91 

Boekenbeurs 10.557 0 10.557 7.500 11.743 

Giften e.d. 3.162 0 3.162 1.500 2.785 
Bijdragen t.b.v. winkel (inclusief 
balans) 13.765 0 13.765 0 0 

Uitkering batig saldo winkel 20.106 0 20.106 26.500 33.576 

Paasfestijn 0 0 0 0 198 

Diversen 0 0 0 0 400 

      totaal baten 47.597 0 47.597 35.500 48.794 

      

      Lasten: 
     

      Hulpverlening 6.221 -704 5.517 10.000 10.868 

Projecten 0 262 262 15.000 11.217 

Kerstpakketten 0 442 442 0 1.110 

Caravanproject 0 0 0 0 1.185 

Boekenbeurs 1.444 0 1.444 0 1.683 

Huur garage 643 0 643 0 643 

Vincentiusvereniging Nederland 280 0 280 500 176 

Diverse kosten 542 0 542 1.000 417 

Bankkosten 58 0 58 0 77 

Kosten website 230 0 230 0 100 

Bijdrage aan winkel 13.765 0 13.765 0 0 

      totaal lasten 23.183 0 23.183 26.500 27.475 

      Batig saldo 24.414 0 24.414 9.000 21.318 

      

      Resultaat boekenbeurs: 
     - baten 10.557 0 10.557 7.500 11.743 

-lasten 2.087 0 2.087 0 2.326 

netto 8.470 0 8.470 7.500 9.417 
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Balans: 1jan17 31dec17 verschil: 
 

     Bezittingen: 
    

     Regiobank, lopende rekening 677 1.005 328 
 Regiobank, spaarrekening 17.500 25.000 7.500 
 Vincentiuswinkel, batig saldo  20.106 33.576 13.470 
 

     totaal 38.283 59.581 21.298 
 

     Schulden en eigen vermogen: 
    

     Eigen vermogen 38.263 59.581 21.318 
 Schulden 20 0 -20 
 

     totaal 38.283 59.581 21.298 
  

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten  
 

De staat van baten en lasten is afgesloten met een batig saldo van € 21.318. 

 

Het batig saldo van € 21.318 is als volgt te specificeren: 

- Netto-opbrengst boekenbeurs     €   9.417 

- Batig saldo Vincentiuswinkel        33.576 

- Giften en overige inkomsten          3.475 

Totaal        € 46.468 

 

- Hulpverlening    € 10.868  

- Projecten e.d.       13.512 

- Overige kosten             770        

Totaal          25.150 

 

Per saldo       € 21.318 

 

 

Het bestuur zal een bestedingsvoorstel voorleggen aan de algemene ledenvergadering. 
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Conclusies  

 

2017 was wederom een succesvol jaar voor de Vincentiusvereniging Vlijmen.  

De vereniging heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een volwaardige vereniging met een 

ledenbestand van 59 leden. Waarbij opgemerkt moet worden dat niet iedere vrijwilliger er 

voor kiest om lid te worden van de vereniging. Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de 

vereniging is dus hoger dan het ledenaantal. De leden komen jaarlijks bijeen in de Algemene 

Ledenvergadering die in 2017 voor de eerste maal werd gehouden op 18 april. 

Een hoogtepunt in 2017 vormde de cheque uitreiking op 22 september aan 4 lokale en 7 

internationale projecten. Mogelijk gemaakt door de buitengewoon goede opbrengst die de 

Vincentiuswinkel in 2017 wist te generen.  

De start van het nieuwe Vincentiusproject waarbij gezinnen in financieel zware 

omstandigheden een vakantieweek wordt aangeboden wordt voortgezet in 2018. 

Er was een toename in het aantal hulpaanvragen. Mogelijk ten gevolge van het meer bekend 

zijn van het werk van de Vincentiusvereniging bij diverse maatschappelijke instanties. Onder 

de inwoners van de gemeente Heusden geniet de Vincentiusvereniging in toenemende mate 

bekendheid en goodwill. 

De vereniging wil de komende jaren blijven zoeken naar mogelijkheden om de doelgroep, 

mensen in acute financiële en materiële nood, nog beter te bereiken en naar mogelijkheden 

om individuele hulpverlening verder te verruimen.  
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Bijlagen 

 

 

Overzicht toegekende projecten 2017 

 

 

Lokale projecten: 
 

Prismaproject voor bewoners van de Schoolstraat in Drunen: Bijdrage in de 

kosten voor verblijf van 3 dagen in de Efteling. 

Vluchtelingenwerk Project 1: Vluchtelingen leren hun buren kennen en 

andersom d.m.v. eten, muziek, kleding en samen spelen van kinderen. Daarvoor 

wordt een ontmoeting georganiseerd. 

Vluchtelingenwerk Project 2: Drie koks jasjes. Drie Syrische koks gaan 1x per 

maand Syrisch koken in de Korf voor andere vluchtelingen en inwoners van 

Heusden. Doel: contact en maken, Nederlands spreken, bezig zijn met hun vak en 

voorbereiding op betaalde werkkring. 

Stichting Ontmoeten: Cursus Creatief Leven is een programma dat is gemaakt 

om eenzaamheid te helpen aanpakken. Cursus van 5 lessen. 

Voedselbank Drunen: BBQ begin van de zomer voor alle cliënten, waarbij de 

vrijwilligers gastheren en vrouwen zijn. 

Voedselbank Vlijmen: Voor 5 gezinnen, die net boven de VB norm leven een dagje 

dagje Efteling aanbieden. Entreekaarten, zakgeld en vervoer. 

Jeugdvakantievreugd Drunen: Betaling van de rekening van de clown. 
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Internationale projecten: 

 

Kameroen: Bijdrage onderhoud gebouwen zoals ziekenhuis en school. Plaats 

Fonten,Kameroen( West-Afrika) Project van de Focolare gemeenschap (Abdij 

Mariënkroon). 

India: Bijdrage bij aanschaf computers voor een zeer arme school op het eiland 

Rameswarum in Zuid-India. Project van Father Jesudoss, voormalig pastoor te 

Vlijmen en Haarsteeg. 

Malawi: Project Africa at heart ( Henri van Delft, Haarsteeg) Project Bouw van 

een kas voor het irrigatieproject in Majarilo, Malawi. 

Namibië: Otjiwarongo: Verzoek voor  financiële ondersteuning van het 

opleidingscentrum van Young Africa Otjiwarongo om de kansarme kinderen de 

mogelijkheid te geven om een beroepsopleiding te kunnen volgen en hen 

daarmee in staat te stellen hun eigen toekomst te bepalen. 

 

 

 

Analyse hulpverlening Vincentius Heusden 2017 
 

Aantal aanvragen 
 

Reden wel of niet akkoord 

Aantal 
goedgekeurde 
aanvragen 
 

42 Reden akkoord 
Huren om uit de zorg te blijven 

 2 x huur 
Energie om uit de zorg te blijven, afsluiting 
o.a. 

 3 x water 

 2 x elektriciteit 

 2 x betaling aansluiting gas 
Vervoer: noodzaak verplaatsen 

 8 Fietsen 

 1 scooter 

 3 x reiskosten 

 1 invalidekaart 
Noodzaak persoonlijke verzorging 
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 1 x Bril 

 1 x Kapper 

 1 x Toiletspullen 

 1 x Orthopedische schoenen 

 1 x kleding 
Computer voor school en werk 

 1 laptop 

 1 computer 
Meubilair op of te klein 

 3 matrassen 

 2 bedden 

 1 raambekleding 
Huishoudelijke apparaten kapot of niet 
aanwezig 

 4 wasmachines 

 2 koelkasten 

 1 gasfornuis 

 1 stofzuiger 
Voedsel ( nog niet bij VB) 

 Voedselpassen 
Vakantie noodzaak ontspanning 

 1 x week caravan 

 2 x bijbetalen kamer 

 1 x zakgeld vakantie 
Diversen 

 Paspoort 

 Grafrechten 

 Schoolboeken boven de 18 

 Zwemabonnement peuter 
 

Aantal 
afgewezen 
aanvragen 

15 Reden niet akkoord 

 Zegt hulp te ontvangen van Juvans, 
maar geeft geen naam door. 

 Geeft aan dat er dreiging was van 
afsluiting energie, maar daar was 
geen bericht van ontvangen. 

 Toch zelf een oplossing gevonden. 2 
x 

 Geen caravan beschikbaar. 2 x 

 Maandinkomsten voldoende 2 x 

 Niet officiële aanvraag 

 Al voldoende hulp in 2017 gehad 

 Medisch niet verantwoord 

 Te hoog bedrag past niet binnen 
onze visie 

 Weigerde hulp van 
vluchtelingenwerk 

 Wel aangevraagd, maar aanvrager 
heeft niet doorgezet 
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totaal 57 

 

Particulier 
aangevraagd 21  Vrouw: 17 

 Man:     4 

Instanties 
aangevraagd 

Juvans   
10 

RIBW  
 

10 
Kerk 
Stichting ontmoeten 
Hervormde kerk  
Heusden 

 
2 

Cello  
3 

Stichting Leergeld 1 
Stichting De Schroef 1 
Contour de Twern 3 
Amarant 1 
Siza 1 
VNB 1 
VNB 1 
Vluchtelingwerk 1 
Aktiv 1 

Totaal 36 
 

Aantal uit 
dorpen 
gemeente 
Heusden 

Vlijmen 16  

Nieuwkuijk 3 
Haarsteeg 0 
Drunen 24 
Elshout 2 
Hedikhuizen 0 
Herpt 0 
Heusden  3 
Oudheusden 8 
Waalwijk 1 

 

Vorig  jaar 31 december  2016  41   aanvragen, nu 31 december 2017    57 aanvragen 
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Verhouding Nederlanders en nieuwe bewoners 

                              47                              10 
 

Conclusies 
 Meer aanvragen dan in 2016. De  professionele instellingen weten ons beter te vinden, vooral 

het RIBW 

 Drunen heeft de meeste aanvraag op de voet gevolgd door Vlijmen. Oudheusden staat op de 
derde plaats. 

 De toegekende aanvragen voldeden aan onze criteria 

 De niet toegekende aanvragen hadden allemaal verschillende redenen om af te wijzen. 

 De meeste aanvragen hebben te maken met periodieke kosten( huur en energie), vervoer, 
huishoudelijke apparaten en voeding. 

 De bedragen variëren van €25,- tot €1000,- Van de 42 toegekende aanvragen zaten er 8 tussen 
de €500 en €1000,- euro. Dus 34 onder de €500,- 

 


