Jaarverslag 2015

Ieder mens telt!

Inhoudsopgave

Voorwoord

2

Activiteiten

3

Hulpvragen en hulpverlening

6

Publiciteit

7

Interne organisatie

7

Financiën

8

Conclusies

10

Bijlagen

11

Vincentiusvereniging St.Jan Geboorte Vlijmen
Secretariaat: de Amazone 24
5152 WG Drunen
Tel: 06-13753058
e-mail: amcebrandts@hotmail.com
www.vincentiusheusden.nl
IBAN: NL 48 RBRB 0929 0107 52
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder no. 17 15 49 31
ANBI-status

1

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.
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Activiteiten

1. Stichting Leergeld Heusden

Eind 2014 werd, mede vanuit de Vincentiusvereniging Vlijmen, Stichting Leergeld Heusden
opgericht. Op 5 april 2015 vond de feestelijke Kick Off plaats in Heusden vesting. Wethouder
armoedebeleid Margo Mulder was daarbij aanwezig,naast functionarissen van Leergeld
Nederland , het Jeugd cultuurfonds en de ambassadeurs van Leergeld Heusden waaronder
burgemeester Jan Hamming. Inmiddels is Stichting Leergeld Heusden operationeel. In
februari 2015 werd Stichting Leergeld Heusden op de Dromen Doen Heusden dag uitgeroep
tot de Droom van 2014 van de gemeente Heusden. Tot 1 januari 2016 heeft Annemarie van
Drunen-Brandts, secretaris van de Vincentiusvereniging Vlijmen, het secretariaat van
Stichting Leergeld Heusden gevoerd.
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2. Vincentiuswinkel Heusden

De werkzaamheden om tot oprichting van een Vincentiuswinkel in de gemeente Heusden te
komen hebben in 2015 een grote vlucht genomen. In maart 2015 heeft de winkelcommissie
in een notitie de mogelijkheden en kansen van een op te richten Vincentiuswinkel
geïnventariseerd en aan het bestuur van de vereniging gepresenteerd. In september 2015
hebben de commissieleden Frans Baars, Ben Burg, Tiny van der Heijden en Paul van Weezel
het Ondernemingsplan Kringloopwinkel Vincentiusvereniging Vlijmen het licht doen zien.

Najaar 2015 werd een pand aan de Grotestraat 138a geschikt bevonden en zijn er afspraken
gemaakt met de verhuurder. In verband met de opstartkosten zijn fondsen verworven en is
de gemeente Heusden benaderd met het verzoek om een projectsubsidie toe te kennen.
Deze projectsubsidie is in 2016 toegekend. Stichting Abdij Mariënkroon is benaderd om voor
twee jaar garant te staan voor de huur van het pand, hetgeen door S.A.M. is toegezegd en
vastgelegd. Vrijwilligers van de Vincentiusvereniging zijn gekend in de plannen en een
werving via de plaatselijke media voor winkelvrijwilligers is in december succesvol verlopen.
Voor het bestuur van de winkel is een stichting in het leven geroepen: Stichting
Vincentiuswinkel Heusden. Deze stichting wordt in januari 2016 notarieel opgericht. Herman
Klingeman, Ben Burg en Tiny van der Heijden hebben in het stichtingsbestuur zitting
genomen.
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3. Activiteiteiten met betrekking tot de vrijwilligers

Gedurende het jaar zijn de vrijwilligers via e-mail op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen in de vereniging. In januari vond
de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats in de
Lantaarn in Vlijmen. In april 2015 zijn de
vrijwilligers uitgenodigd om tijdens een
bijeenkomst kennis te nemen van de
ontwikkelingen mbt de winkelplannen en
gevraagd om met voorstellen en opmerkingen te
komen.

4. Boekenbeurs
Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2015
werd de de 29e boekenbeurs gehouden. Deze
boekenbeurs is van groot belang voor de inkomsten van
de Vincentiusvereniging Vlijmen.
Wethouder Mart van der Poel was 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
derde jaar behulpzaam. Het aantal bezoekers bedroeg
789 (118 meer dan in 2014).De bruto opbrengst
bedraagt €8.395, netto komt dit op een opbrengst va
€7.555.
Deze opbrengst wordt aangewend voor lokale directe en persoonlijke hulpverlening.
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5. Overige activiteiten
De Vincentiusvereniging heeft deelgenomen aan de bijeenkomst van het Sociaal Café op 13
oktober 2015. Thema:Privacy in de keten. Georganiseerd door BIJEEN.
De Vincentiusvereniging Vlijmen was vertegenwoordigd op de ALV van Vincentius Nederland
op 21 november in Etten Leur.
De Vincentiusvereniging heeft ingestemd met deelname aan de digitale sociale kaart van de
gemeente. De sociale kaart is voor de hulpverlener het instrument om gericht te kunnen
doorverwijzen en voor de cliënt een hulpmiddel om zelf op zoek te gaan naar een antwoord
op zijn hulpvraag.
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.
In 2015 bezorgde de Vincentiusvereniging bij 10 gezinnen een kerstpakket.

In 2015 is het project De Vriendenkring van Fr. Jesudoss overgegaan in de Stichting De
Vriendenkring van Father Jesudoss en derhalve een zelfstandig fonds geworden met een
eigen ANBI-status. Om deze reden is De Vriendenkring van Fr.Jesudoss niet langer aan de
Vincentiusvereniging verbonden.

Hulpvragen en hulpverlening
In 2015 bereikten 40 hulpaanvragen de commissie hulpaanvragen van de
Vincentiusvereniging. In 2014 ging het om 43 hulpaanvragen. Er zijn goede contacten met
Juvans, de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld Heusden en de parochies. Er
kwamen ook aanvragen vanuit Contour de Twern, MEE, Zorg& Arbeid, Kentalis 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
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’s-Hertogenbosch of op “Meubelbeheer” van Stichting Vluchtelingenwerk Heusden.
Laatstgenoemde voorziening is in juli 2015 opgehouden te bestaan.

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. In 2015 is regelmatig gepubliceerd over de te
realiseren Vincentiuswinkel in de gemeente Heusden.
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 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 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 een artikel geplaatst over de vereniging en de op te richten
Vincentiuswinkel.

Interne organisatie

In 2015 hebben een aantal bestuurswisselingen plaats gevonden.
Uit het bestuur zijn teruggetreden: dhr. Piet de Jong, mevr. Hanneke van Delft-Achten en
penningmeester dhr. Ton de Gouw. De afgetreden bestuursleden hebben decennialang het
belang van de Vincentiusvereniging gediend.
Toegetreden zijn: dhr. Ben Burg, Mevr. Lies van Eggelen-Geurds en dhr. Frans Baars.
Laatstgenoemde heeft de functie van penningmeester op zich genomen.
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Huidige bestuurssamenstelling:
voorzitter : dhr. Piet van Oorschot
secretaris: mevr. Annemarie van Drunen-Brandts
penningmeester: dhr. Frans Baars
lid: dhr. Ben Burg
lid: mevr. Lies van Eggelen-Geurds
lid: zehr. David Lebrun
lid: dhr. Jan Werner
De Vincentiusvereniging Vlijmen kan een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers. Hun inzet is
voor de organisatie van de boekenbeurs onmisbaar. Daarnaast zijn nieuwe vrijwilligers geworven die
zich in 2016 gaan inzetten voor te openen Vincentiuswinkel. 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, van Stokkum Seatings. Alsmede de Focolare gemeenschap die gedurende een week
ruimte beschikbaar stelt op haar terrein om de boekenmarkt te kunnen opbouwen en houden.

Financiën
Toelichting jaarstukken 2015
De staat van baten en lasten is afgesloten met een batig saldo van € 3.948. Daarnaast zijn er giften
ontvangen voor de op te richten Vincentiuswinkel voor een bedrag van € 9.830. Dit bedrag is op de
balans afzonderlijk gereserveerd en zal in 2016 worden besteed aan de inrichting en startkapitaal van
de Vincentiuswinkel.
Het batig saldo van € 3.948 is ontstaan door een eenmalige gift van de Stichting SAM van € 5.000.
Zonder deze eenmalige gift is er sprake van een tekort van € 1.052.
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De belangrijkste structurele uitgavenpost is de directe Hulpverlening voor een bedrag van € 7.508.
De belangrijkste structurele inkomstenpost is de Boekenbeurs, het batig saldo van de beurs bedraagt
€ 7.555.
De conclusie luidt dat 2015 positief is afgesloten mede dank zij de eenmalige bijdrage van Stichting
SAM. In 2016 zal mogelijk een positief resultaat van de Vincentiuswinkel de exploitatie van de
Vereniging positief beïnvloeden.
In juli 2015 heeft Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken in het kader van een bijdrage in de
armoedeproblematiek voor drie jaar een bijdrage toegekend aan de Vincentiusvereniging Vlijmen.
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Conclusies
Het jaar 2015 is voor de Vincentiusvereniging een zeer actief jaar geweest. De ambitie om in
de gemeente Heusden een Stichting Leergeld operationeel te maken is werkelijkheid
geworden. De ambitie om een Vincentiuswinkel in de gemeente Heusden te openen, is door
de inspanningen die de winkelcommissie gedurende het hele jaar 2015 verricht heeft, voor
voorjaar 2016 op de kaart gezet.
Na de enorme toename van het aantal hulpvragen in 2014 ( 43) is in 2015 het aantal
hulpvragen nagenoeg stabiel gebleven (40).
Een 40 tal nieuwe vrijwilligers hebben zich bij de Vincentiusvereniging gemeld. Deze hebben
zich met name gemeld om inzetbaar te zijn voor de in 2016 te openen Vincentiuswinkel.
De bekendheid met het werk van de Vincentiusvereniging is onder de inwoners van de
gemeente Heusden duidelijk toegenomen.
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Bijlagen

Taartdiagram hulpaanvragers 2015

juvans
privé
vl.werk
voedselb.
CdeTwern
MEE
Zorg&arb.
Kentalis

Schema hulpaanvragen en afhandeling

2015

totaal
13
14
5
2
1

Juvans
15
Privé
16
Voedselbank
2
Vluchtelingenwerk 3
Contour de Twern 1
MEE
1
Zorg&Arbeid
1
Kentalis
1
Totaal
40
43
N.B. In rood de cijfers uit 2014.

toegekend
15
12
2
3
1
0
0
1
34
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verwezen
0
2
0
0
0
0
1
0
3

afgewezen
0
2
0
0
0
1
0
0
3

Categorieën hulpvragen 2015

fiets
huisraad
gezondheidgerelateerd
voedselpakket
huurachterstand
energiekosten
computer
overig
totaal

10
8
8
4
3
2
2
3
40

13

