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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 a 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. 
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Activiteiten 

 

Het beleidsplan voor 2014 behelsde drie speerpunten. 

1. Oriëntatie op de mogelijkheden tot het oprichten van een Vincentiuswinkel. Dit is een winkel 

die, gebruik makend van onbetaalde vrijwilligers, om niet verkregen goederen verkoopt aan 

de doelgroep economisch zwakkeren in de samenleving. Het doel van deze Vincentiuswinkel 

is enerzijds het verwerven van inkomsten om deze vervolgens weer te besteden aan de 

doelgroep, en anderzijds om zichtbaar te zijn in de gemeenschap om mensen meer bewust 

te maken van de noden in onze eigen samenleving. 

2. Het oprichten van een Stichting Leergeld in de gemeente Heusden. 

3. Investeren in onze vrijwilligers. De samenwerking met de vrijwilligers intensiveren en samen 

met hen het idee van een Vincentiuswinkel uitwerken. 

Ad 1: Activiteiten die ondernomen zijn om te komen tot een Vincentiuswinkel: 

Er is kennis gemaakt met de coördinator “Meubelbeheer” van Vluchtelingenwerk Heusden 

waarbij  een intentie tot samenwerking is  uitgesproken: nl samenwerken onder de vlag van de 

Vincentiusvereniging. 

Op gemeentelijk niveau zijn gesprekken gevoerd met de wethouder armoedebeleid, de 

accountmanager bedrijventerrein gemeente Heusden en  beleidsmedewerkers welzijn. In deze 

gesprekken heeft de Vincentiusvereniging haar plannen ontvouwd en de doelstelling ervan 

geëxpliciteerd.  

Er is contact gezocht met Stichting Parkmanagement Heusden om een beeld te krijgen van 

eventueel geschikte panden binnen de gemeente. 

We hebben ons georiënteerd bij onze zusterverenigingen in de regio die een Vincentiuswinkel  

uitbaten: ’s-Hertogenbosch ,Vught, Boxtel en Schijndel.  

Er zijn diverse panden bekeken door een van de bestuursleden die dit in zijn portefeuille heeft. 

Helaas heeft dit nog niet geleid tot een geschikt en betaalbaar pand. 

Er is een eerste stap gezet tot het inrichten van een winkelcommissie die zich buigt over een plan 

van aanpak en het maken van een ondernemingsplan. 

 

Activiteiten die ondernomen zijn om te komen tot een Stichting Leergeld Heusden: 

Om kennis en inzicht te verwerven in de problematiek rond kinderen in armoedesituaties is o.a. 

deelgenomen aan de conferentie Kinderen en Armoede in Den Bosch. Hier presenteerde zich ook de 

Stichting Leergeld Den Bosch.   

Al in een vroege fase zijn gesprekken gevoerd met de wethouder armoedebeleid en 

beleidsambtenaren. De gemeente toonde zich verheugd over het initiatief. 
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Er is een bestuur gevormd waarin één bestuurslid afkomstig is uit het bestuur van de 

Vincentiusvereniging Vlijmen. De functies van coördinator en intermediairs zijn inmiddels ingevuld. 

Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. 

Er is samenwerking gezocht en gevonden met het Jeugd Sport Fonds. Daarbij is ruimte beschikbaar 

gesteld bij de Schroef waar ook het Jeugd Sport Fonds is gehuisvest. 

Momenteel wordt onderzocht of ook een Jeugd Cultuur Fonds tot de mogelijkheden behoort. 

Hiertoe zijn ook op provinciaal niveau contacten gelegd. 

Op het moment van operationeel worden is Stichting Leergeld Heusden aangesloten  bij de 

Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland. 

Op 5 november 2014 is de Stichting notarieel opgericht. Hierna heeft de gemeente een 

subsidiebudget toegekend. Aan deze subsidieverlening zijn voorwaarden en verplichtingen 

verbonden 

Inmiddels zijn en worden  fondsen , bedrijven en particulieren benaderd om gelden te verwerven. De 

Vincentiusvereniging Vlijmen heeft  €500 beschikbaar gesteld om een website te realiseren . 

In januari 2015 gaat de scholing van de vrijwilligers van start. In maart 2015 verwacht  Stichting 

Leergeld Heusden operationeel te zijn. 

Wij kunnen stellen dat deze door de Vincentiusvereniging Vlijmen in 2014 gelanceerde  ambitie 

werkelijkheid is geworden.  

 

Activiteiten met betrekking tot het investeren in onze vrijwilligers: 

In januari 2014 is voor de eerste keer een vrijwilligersavond georganiseerd, waarbij wij gebruik 

mochten maken van de Lantaarn, de parochiezaal van parochie Sint Jan Geboorte Vlijmen. 

Vrijwilligers worden via e-mails op de hoogte gehouden van activiteiten en uitgenodigd hieraan deel 

te nemen. Een voorbeeld is de deelname van vrijwilligers aan het Paasfestijn in Drunen. 
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Overige activiteiten: 

 In 2014 is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen Stichting Abdij Mariënkroon en de 

Vincentiusvereniging Vlijmen. Stichting Abdij Mariënkroon heeft subsidie verleend om 

aanvragen te honoreren die afkomstig zijn van diverse instellingen die hun activiteiten 

richten op het bieden van (financiële) noodhulp. De subsidieverlening is verstrekt onder 

nader bepaalde voorwaarden. 

 

DeVincentiusvereniging heeft het project “de  Vriendenkring van Fr. Jesudoss “geadopteerd. De 

financiële verantwoording is terug te vinden in de jaarrekening. 

 

Er is met een  stand op het Goede Doelenplein van de parochie Wonderbare Moeder deelgenomen 

aan het Paasfestijn in Drunen.  

 

De Conferentie Armoede Gemeente Heusden is bezocht. Een voortvloeisel hiervan is dat de 

Vincentiusvereniging Vlijmen vermeld wordt op de sociale kaart van de gemeente Heusden. 

 

Er is aansluiting gezocht bij de bijeenkomsten van het Sociaal Café . 

 

Er is deelgenomen aan “Maak je sterk voor elkaar” van Rabobank Den Bosch en omstreken ten einde 

geld te verwerven voor onze werkzaamheden. Helaas kwam de Vincentiusvereniging Vlijmen niet in 

de top 10 en leverde deze inspanning niets op. 

 

Op 15 en 16 november 2014 werd de 28e boekenbeurs gehouden. Deze boekenbeurs is van groot 

belang voor de inkomsten van de Vincentiusvereniging Vlijmen. 

Wethouder armoedebeleid mevrouw Margo Mulder was evenals vorig jaar bereid de opening van de 

boekenbeurs te verrichten, hetgeen door de vereniging zeer op prijs is gesteld. 

Door goede samenwerking met de Focolare-beweging kon de boekenmarkt weer plaatsvinden op het 

terrein van Abdij Mariënkroon in de daarvoor beschikbaar gestelde ruimten. Bij het afbreken van de 

boekenmarkt was  Scouting Maurice Flacard uit Vlijmen voor het tweede jaar behulpzaam. Het aantal 

bezoekers bedroeg 671 ( 127 minder dan in 2013).De opbrengst was echter nagenoeg gelijk aan de 

opbrengst van 2013: bijna €8000 bruto. Deze  opbrengst wordt aangewend voor lokale directe en 

persoonlijke hulpverlening.  

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 
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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. 

 

Dit jaar bezorgde de Vincentiusvereniging bij 12 gezinnen een kerstpakket.  Daarnaast zijn 4 gezinnen  

rond de kerstdagen verblijd met een Hema-bon. 

 

 

Hulpvragen en hulpverlening 

 

In 2014 is het aantal hulpaanvragen explosief gestegen ten opzichte van 2013. Dit is voor 

een groot deel te verklaren uit de inspanningen die verricht zijn om meer bekendheid te 

geven aan het werk van de Vincentiusvereniging. Er zijn goede contacten met Juvans, de 

Voedselbank,  Vluchtelingenwerk, de parochies. Maar er kwamen ook aanvragen vanuit 

Contour de Twern, de Wijkschakel, Humanitas,Cello en via derden. Ook wendden 

hulpvragers zich direct tot onze vereniging. 

Voor een overzicht van aanvragers en aanvragen zie de bijlagen. 

 

De Vincentiusvereniging Vlijmen beschikt alleen over middelen. Voor materiële hulp doen wij graag 

een beroep op het C.K.M. het Centraal kleding Magazijn van Vincentius vereniging ’s-Hertogenbosch 

of op “Meubelbeheer” van Stichting Vluchtelingenwerk Heusden. 

 

 

 

Publiciteit 

 

 In de persberichten, op websites en de lokale tv-zender werd niet alleen aandacht gevraagd voor 

het inleveren van boeken en de te houden boekenmarkt, maar werd ook de missie van de 

vereniging vermeld.  

Plaatselijke en regionale bladen zijn met succes benaderd om berichtgeving te verzorgen. 
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Publicaties in de Bossche Omroep, Weekblad Waalwijk, de Waalwijker, de Scherper, de 

Heusdensche Courant, De Maasroute en het Brabants Dagblad zijn van grote waarde geweest. 

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

HBT Heusden, en diverse andere relevante websites zijn met succes benaderd. 

De Vincentiusvereniging wordt vermeld op de site van parochie St.Jan Geboorte Vlijmen. 

Parochie Wonderbare Moeder heeft berichten van en over de Vincentiusvereniging  opgenomen 

in Flitsen en een interview geplaatst met het Vincentiusbestuur in het aprilnummer van de 

Parochiewijzer. 

 

Interne organisatie 

 

Met ingang van 10 juli 2014 is de heer J.  Werner toegetreden tot het bestuur. 

 

Bestuurssamenstelling: 

voorzitter : dhr. P.F.J.N. van Oorschot 

secretaris: mevr. A.M.C.E. van Drunen-Brandts 

penningmeester: dhr. A.G de Gouw 

vice-voorzitter : dhr. P.A.M. de Jong 

lid: zehr. D.R.P. Lebrun 

lid: mevr. J.M.H.  van Delft-Achten 

lid: dhr.J.J.Werner 

 

De Vincentiusvereniging Vlijmen kan een beroep doen op een dertigtal vrijwilligers. Hun inzet is 

in het bijzonder voor de organisatie van de boekenbeurs onmisbaar. Ook een aantal bedrijven 

verleent medewerking. Voor het houden van de boekenmarkt wordt organisatorisch  in de loop 

van het jaar veel werk verzet, te weten inzameling van boeken,sortering,opslag etc. 

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

onkostenvergoeding 

De Vincentiusvereniging is dankbaar voor de hulp die zij met name bij de organisatie van de 

boekenmarkt ondervindt van diverse bedrijven. Zoals Giel van der Sterren AGF, Buitenzorg 

Tuinonderhoud, Transportbedrijf Kuijs, van Stokkum Seatings, Lammers Transport. Alsmede de 
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Focolare gemeenschap die gedurende een week ruimte beschikbaar stelt op haar terrein om de 

boekenmarkt te kunnen opbouwen en houden. 

 

 

Financiën 

In de winst- en verliesrekening gaan we uit van het kasstelsel. 

Er is een eigen overzicht opgenomen van De Vriendenkring van Fr. Jesudoss. Dit is een apart 

project met aparte financiering, namelijk bijeengebracht door De Vriendenkring van Fr. 

Jesudoss. 

De  hulpverlening lokaal, ons primaire doel, bedraagt in 2014 ruim €7400,-. In de post lokale 

hulpverlening 2013 zat nog een post van €1000,- ten behoeve van hulpverlening in de 

Filippijnen. Per saldo is de uitgave aan lokale hulpverlening in 2014 ca. €2000 hoger dan in 

2013. 

De kosten voor de boekenbeurs in 2014 lijken veel lager dan in 2013. In de kosten 

boekenbeurs 2013 is namelijk nog een post opgenomen met betrekking tot kosten 

boekenbeurs 2012. 

Van Stichting Abdij Mariënkroon ontving de Vincentiusvereniging €5000,- ten behoeve van 

lokale hulpverlening.  

Van firma Durea mochten wij een gift 

van €500 ontvangen,eveneens aan te 

wenden voor lokale hulpverlening. 

Op de volgende pagina’s presenteren 

wij de financiële gegevens. 
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Balans en resultatenrekening: cijfers exclusief project De Vriendenkring Fr. Jesudoss  

Cijfers excl. project Fr. Jesudoss       

Balans 31-12-2014 31-12-2013 
 

Balans 31-12-2014 31-12-2013 

Activa verslag jaar vorig jaar 
 

Passiva verslag jaar vorig jaar 

      
 

      

Materiele Activa  €              -     €              -    
 

      

      
 

      

ING rekening NL02 INGB 0008 3665 25  €    6.568,17   €    1.286,44  
 

Eigen vermogen  €    9.900,78   €    7.627,07  

      
 

      

ING Spaarrek.NL02 INGB 0008 3665 25  €    5.382,61   €    6.340,63  
 

nog te betalen in 2015 over 2014  €    2.050,00   €                -    

      
 

      

Totaal activa excl. proj. Jesudoss  €   11.950,78   €    7.627,07  
 

Totaal passiva excl. proj. Jesudoss  €   11.950,78   €    7.627,07  

      
 

      

Inkomsten excl. proj. Jesudoss 31-12-2014 31-12-2013 
 

Uitgaven/kosten excl. proj. Jesudoss 31-12-2014 31-12-2013 

      
 

      

Contributies  €       145,00   €       240,00  
 

Hoofdraad  €       280,00   €       280,00  

Bijdrage SAM  en Durea tbv hulpverl.  €    5.500,00   €       750,00  
 

Hulp verlening lokaal  €    7.417,44   €    6.240,80  

Boekenbeurs 2014 aktie  €    8.029,07   €    8.555,98  
 

boekenbeurs kosten  €       857,87   €    1.541,68  

      
 

garage huur boeken opslag  €       635,46   €       619,92  

Rente inkomsten 2014  €         41,98   €       106,15  
 

Bankkosten  €         82,02   €       145,58  

      
 

Diverse uitgave  €       119,55   €       277,60  

      
 

      

Totaal inkomsten excl. proj. Jesudoss  €   13.716,05   €    9.652,13  
 

Totaal uitg/kosten excl. proj. Jesudoss  €    9.392,34   €    9.105,58  

      
 

      

Verschil inkomsten/uitgaven 2014  €    4.323,71    
 

      

Financiële mutaties 2014  €    4.323,71    
 

      

Controle telling moet nul zijn  €                -      
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Afzonderlijke cijfers project De Vriendenkring Fr. Jesudoss 

Cijfers project Fr. Jesudoss      
 

      

Activa project Jesudoss 31-12-2014 31-12-2013   Passiva project Jesudoss 31-12-2014 31-12-2013 

      
 

      

Betaalrek. NL33RABO0141304405  €       352,98   €    1.060,00  
 

Voorziening Jesudoss  €       875,77   €    2.560,47  

      
 

      

Spaarrek. NL94RABO3464689662  €       522,79   €    1.500,47  
 

      

      
 

      

Totaal Activa proj. Jesudoss  €       875,77   €    2.560,47    Totaal Passiva proj. Jesudoss  €       875,77   €    2.560,47  

      
 

      

Inkomsten proj. Jesudoss 31-12-2014 31-12-2013   Uitgaven/kosten proj. Jesudoss 31-12-2014 31-12-2013 

      
 

      

Donaties auto Fr. Jesudoss  €                  -     €   10.250,00    Uitgaven auto Fr. Jesudoss  €                 -     €   16.500,00  

Donaties De Vriendenkring Fr. Jesudoss     €  11.336,00   €     3.360,00    Uitgaven De Vriendenkring Fr. Jesudoss  €   12.750,00   €       800,00  

      
 

Kosten en rente bank.  €       225,15    

      
 

Algemene kosten  €         45,55    

      
 

      

Totaal inkomsten proj. Jesudoss  €   11.336,00   €   13.610,00    Totaal uitgaven/kosten proj. Jesudoss  €   13.020,70   €   17.300,00  

      
 

      

Verschil inkomsten/uitgaven 2014  €   -1.684,70    
 

      

Financiële mutaties 2014  €   -1.684,70    
 

      

Controle telling moet nul zijn  €           -      
 

      

      
 

      

 



 
 

 

Conclusies  

Het jaar 2014 kenmerkte zich door een grote toename van het aantal hulpvragen. Diverse 

personen en instanties wisten de Vincentiusvereniging te vinden.  

Een belangrijke samenwerking kwam op gang met Stichting Abdij Mariënkroon. 

Een van de gekoesterde ambities is werkelijkheid geworden : Stichting Leergeld Heusden is 

opgericht en wordt in het voorjaar van 2015 operationeel. 

Onze inspanningen om een Vincentiuswinkel te realiseren in de gemeente Heusden gaan 

onverminderd door. 
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Bijlage 1 

 

 

 

 

N.B. Van de 13 aanvragen die via Juvans zijn binnengekomen zijn er 11 toegekend, 1 

gedeeltelijk toegekend en 1 doorverwezen. 

Van de 14 aanvragen die door privé-personen zijn gedaan zijn er 8 toegekend, 1 gedeeltelijk 

toegekend, 2 verwezen en 1 afgewezen.  
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Bijlage 2 

 


