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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
1. Vincentiuswinkel Heusden
De Vincentiuswinkel, waarvoor de Vincentiusvereniging in 2015 reeds cruciale
voorbereidende stappen had ondernomen, is in het voorjaar van 2016 gerealiseerd.
Op 12 januari 2016 is een overeenkomst gesloten tussen het bestuur van de
Vincentiusvereniging en de leden van de werkgroep cq het bestuur van de Stichting
Vincentiuswinkel i.o. waarin gemaakte afspraken tussen vereniging en stichting worden
bekrachtigd.
Op 2 februari 2016 is Stichting Vincentiuswinkel Heusden bij notariële acte opgericht ten
kantore van Meewis Notarissen Waalwijk. De heren Herman Klingeman, Tiny van der
Heijden en Ben Burg hebben in het stichtingsbestuur zitting genomen. Na het overlijden
van bestuurslid Ben Burg is de heer Frans Baars door het bestuur van de
Vincentiusvereniging als opvolger van Ben Burg in het bestuur van de Stichting
Vincentiuswinkel Heusden benoemd.
De inrichting van de winkel is voortvarend ter hand genomen door vele vrijwilligers en
belangeloze medewerking van diverse personen en ondernemers.
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De officiële feestelijke opening van de Vincentiuswinkel vond op 21 mei 2016 plaats en
werd verricht door burgemeester Jan Hamming in het bijzijn van vele genodigden en
belangstellenden.
Aan Stichting Abdij Mariënkroon, die zich voor de duur van 2 jaar garant stelt voor de
huur van het pand aan de Grotestraat 138a te Drunen, zijn financiële
kwartaalrapportages overlegd.
Er vindt minimaal eenmaal per jaar, in het laatste kwartaal, een bestuurlijk overleg
plaats tussen de Vincentiusvereniging Vlijmen en Stichting Vincentiuswinkel Heusden.
Het eerste overleg heeft op 8 december 2016 plaats gevonden.
Concluderend kan gesproken worden van een bijzonder succesvolle start van de
Vincentiuswinkel.

2. Boekenbeurs:
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2016 werd de 30e Boekenbeurs gehouden in de
geschiedenis van Vincentiusvereniging Vlijmen. Wethouder Wim van Engeland toonde
zich bereid deze jubileumeditie van de Boekenbeurs te openen, hetgeen door de
vereniging zeer op prijs is gesteld.
Ter voorbereiding van de Boekenbeurs is in 2016 voor het eerst een
boekenbeurscommissie in het leven geroepen en een uitstekend logistiek manager
gevonden in de heer Piet de Boer. Deze manier van aanpak heeft duidelijk zijn vruchten
afgeworpen. Er is ook voor het eerst gebruik gemaakt van het plaatsen van billboards
naast de gebruikelijke pr-kanalen. Evenals voorgaande jaren kon de Boekenbeurs weer
haar thuishaven vinden op het terrein van Abdij Mariënkroon. De samenwerking met
Focolare en de bereidheid
van de Focolare
gemeenschap om
constructief mee te denken,
wordt door de
Vincentiusvereniging
bijzonder gewaardeerd. Dit
jaar stelde de Focolare
gemeenschap de tentzaal op
hun terrein beschikbaar.
Deze locatie biedt meer
ruimte, is overzichtelijker in
te richten en is ook veiliger gezien het jaarlijks toenemende aantal bezoekers. Het aantal
bezoekers kwam uit op 942 ( 789 in 2015). De bruto opbrengst van de Boekenbeurs
4

bedroeg €10.280,15 ( €8.395 in 2015). 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 boekenmarkt was
Scouting Maurice Flacard uit Vlijmen voor het vierde jaar behulpzaam.
3. Activiteiten mbt de vrijwilligers:
Gedurende het jaar zijn de vrijwilligers via e-mail op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen in de vereniging. Op 7 januari 2016 vond de jaarlijkse
vrijwilligersbijeenkomst plaats in parochiezaal de Lantaarn in Vlijmen. Middels deze
avond wil het bestuur blijk geven van haar grote erkentelijkheid voor de inzet van de
vrijwilligers voor de Boekenbeurs. Daarnaast is de vrijwilligersbijeenkomst is een goed
platform gebleken om de vrijwilligers te informeren over de ontwikkelingen binnen de
vereniging en hen de gelegenheid te geven om kritische vragen te stellen en waardevolle
input te geven aan het bestuur.
Activiteiten voor de vrijwilligers van de Vincentiuswinkel zijn in 2016 georganiseerd door
het bestuur van Stichting Vincentiuswinkel Heusden en de managers van de winkel.

4. Overige activiteiten:
Op 5 februari 2016 was de Vincentiusvereniging met het opzetten van de
Vincentiuswinkel één van de genomineerden voor de Droom van 2015 op de DDH-dag
van de gemeente Heusden. De manifestatie vond plaats in de Voorste Venne.
De gemeente Heusden heeft de Vincentiusvereniging Vlijmen genomineerd voor de
landelijke actie Wecycle.
Er is deelgenomen aan de enquête Onderzoek Armoede vanuit het Knooppunt Kerken en
Armoede.
De Vincentiusvereniging heeft deelgenomen aan de bijeenkomst van het Sociaal Café op
19 mei 2016. Georganiseerd door de politie.
De Vincentiusvereniging Vlijmen was vertegenwoordigd op de ALV van Vincentius
Nederland op op 28 mei in Roermond en op 19 november in Geldrop.
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Op 6 mei vond een Fancy Fair plaats op het terrein van Abdij Mariénkroon,
georganiseerd door de Focolare gemeenschap. De opbrengst van de Fancy Fair ( €2038)
werd geschonken aan de Vincentiusvereniging. Tijdens de manifestatie heeft de
Vincentiusvereniging de gelegenheid gekregen een stand in te richten om het werk van
de vereniging bij de bezoekers onder de aandacht te kunnen brengen.
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. Op
6 oktober 2016 vierde de Andere Tafel haar 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan
overhandigde de Vincentiusvereniging de jubilaris een cheque van €100.
Op 18 september 2016 verzorgen bestuursleden van de Vincentiusvereniging op verzoek
van de ANBO een voordracht over de Vincentiusvereniging tijdens het ontmoetingscafé
in de Korf.
Op uitnodiging van KBO Elshout geven bestuursleden van de Vincentiusvereniging
informatie over het werk en de hulpverlening zoals die door de Vincentiusvereniging
wordt uitgevoerd. Dit vindt plaats tijdens de kerstbijeenkomst van de KBO in het Rad op
17 december. De opbrengst van de collecte tijdens de bijeenkomst wordt aan de
Vincentiusvereniging geschonken: € 212,97.
In 2016 bezorgde de Vincentiusvereniging bij 10 gezinnen een kerstpakket.

Hulpvragen en hulpverlening
In 2016 bereikten 41 hulpaanvragen de commissie hulpaanvragen van de
Vincentiusvereniging. In 2014 en 2015 betrof het respectievelijk 43 en 40 hulpaanvragen.
In het kader van het verlenen van de juiste hulp of 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 mogelijkheden.
In 2016 werd er een oriënterend bezoek gebracht aan Impegno Tilburg, BIJEEN 03, de
coördinatoren van de Voedselbank Vlijmen en de Voedselbank Drunen, de coördinator van
Vluchtelingenwerk, MEE, de diaken van de Protestantse Gemeente Drunen.
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Er bestaan korte lijntjes met de in 2015 mede vanuit de Vincentiusvereniging opgerichte
Stichting Leergeld Heusden.
Voor een analyse van de hulpverlening van Vincentiusvereniging Vlijmen in de gemeente
Heusden zie de bijlage.

Publiciteit
In 2016 hebben diverse media aandacht geschonken aan de activiteiten van de
Vincentiusvereniging. Veel aandacht ging uit naar de Vincentiuswinkel die in het voorjaar
haar deuren opende en aan de 30e Boekenbeurs die in het najaar plaats vond op het terrein
van Abdij Mariënkroon.
In de persberichten, op websites en de lokale tv-zender werd niet alleen aandacht gevraagd
voor Boekenbeurs en winkel, maar werd ook 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, de Waalwijker, de Scherper, 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 en diverse andere relevante websites
zijn met succes benaderd.
De Vincentiusvereniging wordt vermeld op de site van parochie Heilige Augustinus. Parochie
Wonderbare Moeder heeft berichten van en over de Vincentiusvereniging opgenomen in Flitsen. De
parochiebladen De Ontmoeting en de Parochiewijzer hebben artikelen 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 2016 hebben twee bestuursleden afscheid genomen van het bestuur van de
Vincentiusvereniging.
De heer Jan Werner heeft per 12 juli 2016 zijn bestuurslidmaatschap neergelegd in verband
met het aanvaarden van een functie binnen Energiek Heusden. In hem missen wij een
betrokken bestuurslid, die zich ook erg heeft ingezet voor het tot stand brengen van de
Vincentiuswinkel
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Op 26 augustus bezocht Ben Burg in gezelschap van zijn vrouw Astrid de vergadering om
afscheid te nemen van het bestuur om gezondheidsredenen. Niet vermoedend dat hem nog
maar zo’n korte tijd gegund zou zijn. Ben overleed op 7 november. We namen afscheid van
hem in de afscheidsdienst op 11 november. Ben heeft zich in zijn korte periode als
bestuurslid laten kennen als een hartelijke persoonlijkheid met grote betrokkenheid bij en
inzet voor het werk van de Vincentiusvereniging. Door het wegvallen van Jan Werner en Ben
Burg wordt er nu gezocht naar uitbreiding van het bestuur.
Huidige bestuurssamenstelling:
voorzitter :
secretaris:
penningmeester:
lid:
lid:

dhr. Piet van Oorschot
mevr. Annemarie van Drunen-Brandts
dhr. Frans Baars
mevr. Lies van Eggelen-Geurds
zehr. David Lebrun

commissie hulpaanvragen: mevr. Lies van Eggelen-Geurds en mevr. Annemarie van DrunenBrandts
Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een
onkostenvergoeding
De Vincentiusvereniging Vlijmen kan een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers. Er is
er een groep vrijwilligers die zich met name richt op het voorbereiden en organiseren van de
jaarlijkse Boekenbeurs. 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.
Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die werkzaam is in de Vincentiuswinkel en alle
voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om de winkel met succes te laten functioneren
verrichten.
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 .
De Vincentiusvereniging Vlijmen heeft tot op heden alleen bestaan uit een bestuur. Gezien
de ontwikkeling van Vincentiusvereniging Vlijmen en haar toenemende activiteiten vindt het
bestuur het wenselijk om leden te hebben en middels hun stemrecht te betrekken bij de
besluitvorming en verantwoording. Voor de besluitvorming in zijn algemeenheid en rondom
de besteding van de beschikbare geldmiddelen in het bijzonder. Het bestuur heeft derhalve
besloten om alle vrijwilligers van de Vincentiusvereniging in de gelegenheid te stellen lid te
worden van de vereniging . In januari 2017 zullen de vrijwilligers van de boekenbeurs en van
de winkel hiertoe uitgenodigd worden. Het bestuur van de Vincentiusvereniging streeft
ernaar om in april 2017 haar eerste Algemene Leden Vergadering te houden.
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Financiën
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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Conclusies
Het jaar 2016 heeft voor de Vincentiusvreniging vooral in het teken gestaan van het openen
van een Vincentiuswinkel. De Vincentiuswinkel is in april van start gegaan en lijkt zich al een
plaats te hebben verworven in de gemeente Heusden. Naast het genereren van inkomsten
om onze hulpverlening te kunnen bekostigen, biedt zij goede waar aan mensen met een
kleine portemonnee en voorziet op deze wijze in een duidelijke behoefte. De
Vincentiuswinkel draagt ook bij aan de bekendheid van onze vereniging in de Heusdense
samenleving en is op zichzelf ook weer een vindplaats voor noden en hulpvragen.
Het aantal hulpvragen lijkt zich de afgelopen drie jaren te stabiliseren. Contacten met
diverse instanties blijven van groot belang om elkaar te blijven vinden ten behoeve van de
medemens in nood.
2016 is ook het jaar van een grote toename van het aantal vrijwilligers. Dit jaar hebben meer
dan 40 vrijwilligers zich gemeld om zich in te zetten voor de Vincentiuswinkel. Naast de ruim
20 vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten voor de Boekenbeurs betekent dit dat een groeiende
groep mensen zich actief verbonden weet met het werk en de missie van de
Vincentiusvereniging.
De ambitie van 2017 is dan ook om te komen tot een volwaardige vereniging waarin de
vrijwilligers zich als lid kunnen aanmelden en deel kunnen gaan uitmaken van de Algemene
Ledenvergadering om daar hun stem te laten horen en ook op deze manier bij te dragen aan
de verdere bloei van de vereniging en de zorg voor onze medemens in nood nog beter
gestalte te geven.
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Bijlagen

In 2016 kwamen in totaal 41 hulpaanvragen binnen bij de Vincentiusvereniging. Alle
aanvragen zijn behandeld in gezamenlijk overleg tussen de leden van de
hulpaanvragencommissie. In enkele gevallen ook na raadpleging van de penningmeester.
Van de 41 hulpaanvragen zijn er 28 door de commissie toegekend. 13 aanvragen werden
afgewezen. Reden: het voorhanden zijn van voorliggende voorzieningen of wanneer er
sprake was van een structurele problematiek ipv acute problematiek.
In 18 gevallen was sprake van een aanvraag door een particulier. In 33 aanvragen ging de
aanvraag uit van een instantie.
Aanvrager
Juvans
MEE
RIWB
Kerk
Impegno
Leergeld
Voedselbank
Vluchtelingenwerk
Privé
Zorg&Arbeid
Kentalis
Contour de Twern
Wijkschakel
Cello
Humanitas
Derden
Totaal

2016
14
3
1
2
1
1
0
1
18
0
0
0
0
0
0
0
41

2015
15
1
0
0
0
0
2
3
16
1
1
1
0
0
0
0
40

2014
13
0
0
1
0
0
2
1
14
0
0
1
1
1
1
4
43

Aantal aanvragen per kern gemeente Heusden
Vlijmen
Nieuwkuijk
Haarsteeg
Drunen
Elshout
Hedikhuizen
Herpt
Heusden incl. Oudheusden

9
0
1
16
1
0
2
10
12

Buiten Heusden

1

Problemen van de aanvragers
 Schuldsanering
 Bijstand
 PGB
 WAO
 Ziekte
 Scheiding
 Verslaving
 Noodzaak Voedselbank
 of een combinatie van bovengenoemde factoren

Soorten hulp
 Witgoed
 Voedsel
 Meubilair
 Betaling van energie- en huurrekeningen
 Reiskosten
 Reparatie (auto)
 Aanvraag dagje uit i.v.m. ziek kind
 Fiets
 Studieboeken
 Bril
 Kleding en schoenen
 Huur caravan van Vincentius Nederland
 Inschrijfgeld bij Woonveste of Cascade.
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