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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 2013 stelde als prioriteit het meer en beter bekend maken van de
missie en werkzaamheden van de Vincentiusvereniging in het algemeen en de
Vincentiusvereniging Vlijmen in het bijzonder. De Vincentiusvereniging wil haar
bereikbaarheid en toegankelijkheid vergroten en duidelijk uitdragen dat haar activiteiten
zich uitstrekken over de gehele gemeente Heusden.

Activiteiten die ondernomen zijn om de bekendheid van de Vincentiusvereniging te
vergroten zijn (NB : de activiteiten zijn weergegeven naar volgorde in de tijd) :
Gesprekken met pastoor en diaken van de parochie Wonderbare Moeder
(Drunen/Elshout/Heusden-vesting/Herpt)
Plaatsen van een inhoudelijk artikel over de Vincentiusvereniging in de Parochieflitsen
van de parochie Wonderbare Moeder en structurele plaatsing van de contactgegevens in
iedere uitgave van de Parochieflitsen.
Overleg met de Focolare-gemeenschap op Abdij Mariënkroon. Een hernieuwd
kennismaken en goed op elkaar afstemmen van elkaars verwachtingen en activiteiten. De
Focolare gemeenschap stelt ruimten beschikbaar waar de jaarlijkse boekenmarkt van de
vereniging gehouden kan worden.
Ontwikkelen van een flyer over de missie en activiteiten van de Vincentiusvereniging
Vlijmen. Als pr-materiaal aangereikt op de boekenmarkt en verspreid onder diverse
instanties die in contact komen met onze doelgroep.
Intensiveren van PR en communicatie via persberichten en diverse media
(kranten/regiobladen/websites).
Kennismaking met de projectcoördinator van Vincentiusvereniging Nederland : Marsja
Broeksteeg-Putmans. Uitwisselen van kennis over de mogelijkheden die Vincentius
Nederland als kenniscentrum aan de lokale Vincentiusverenigingen te bieden heeft als
ondersteuning.
Het lanceren van een website : www.vincentiusvlijmen.nl
Het uitnodigen van wethouder mevrouw M. Mulder om de boekenmarkt te openen.
Het aangaan van een gesprek met wethouder M. Mulder op 6 december 2013 waarin de
missie en ambities van Vincentiusvereniging Vlijmen kenbaar gemaakt zijn.
Er is kennis gemaakt met de diaconie van de Protestantse kerk in Engelen.
Afgelopen jaar is actief contact gezocht met Juvans, Voedselbank Den Bosch en
omstreken locaties Vlijmen en Drunen, Stichting Vluchtelingenwerk Heusden.
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groot belang voor de inkomsten van de Vincentiusvereniging Vlijmen.
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 de Scouting Maurice Flacard uit
Vlijmen behulpzaam. Dit jaar bezochten 798 betalende personen de boekenmarkt, het
grootste bezoekersaantal in haar geschiedenis. Ook de opbrengst was de grootste ooit, nl.€
7904,58 bruto.. De opbrengst wordt aangewend voor lokale directe en persoonlijke
hulpverlening. Voorts ter ondersteuning van een onderwijsproject van Jesudoss
Rajamanickam, voormalig pastoor in Vlijmen en nu werkzaam onder de armen in India.

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.
Dit jaar bezorgde de Vincentiusvereniging bij 14 gezinnen een kerstpakket.

Hulpaanvragen en hulpverlening
Hulpaanvragen kwamen ook dit jaar voornamelijk binnen via sociaal-maatschappelijke
instanties: mn. via Juvans, Stichting Vluchteling,de Voedselbank, Novadic/Kentron, GGZ.
Goede contacten met deze instanties zijn dan ook essentieel.

Inzake financiële hulpverlening zijn er goede banden met Stichting Abdij Mariënkroon.
Ook in 2013 heeft de Vincentiusvereniging bij de Stichting Abdij Mariënkroon gehoor
gevonden in verband met het oplossen van acute financiële noodsituaties.
De protestantse gemeente Engelen heeft eveneens contact gezocht en zich bereid
verklaard financiële nood te willen lenigen van mensen die door onze vereniging worden
voorgedragen.
In bijzondere noodgevallen kan de Vincentiusvereniging Vlijmen een beroep doen op het
Ons Welgezinde Fonds van de Vincentiusvereniging Nederland.
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Bij het verlenen van materiële hulp heeft de Vincentiusvereniging Vlijmen ook dit jaar
weer samen kunnen werken met het Centraal Kleding Magazijn van Vincentiusvereniging
’s-Hertogenbosch (ook huisraad,meubelen en witgoed).

Publiciteit

Met name rond de boekenmarkt is zeer actief de publiciteit gezocht. In de persberichten,
op websites en 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.
Publicaties in de Bossche Omroep, Weekblad Waalwijk, de Waalwijker, de Scherper,
Heusdense Courant, De Maasroute zijn van grote waarde geweest.
Het Brabants Dagblad heeft een artikel aan de boekenmarkt gewijd. De Heusdense radioen televisiestichting (HTR), websites zoals Hallo Heusden, Heusden4you, HBT Heusden,
en diverse andere relevante websites zijn met succes benaderd.
Door deze publiciteit bedroeg het aantal bezoekers van de boekenmarkt 288 personen
meer dan in 2012. De doelstelling: meer bekendheid geven aan het werk van de
Vincentiusvereniging, heeft hiermee hopelijk ook een impuls gekregen. Dit is vooralsnog
niet in getallen uit te drukken.

Interne organisatie
Binnen het bestuur zijn in 2013 enige wijzigingen opgetreden.
Per 12 januari 2013 beëindigde mevrouw H. van ’t Hoog- van Loosbroek haar
bestuurslidmaatschap wegens verhuizing. Zij maakte sinds de heroprichting van de
Vincentiusvereniging Vlijmen in 1986 deel uit van het bestuur.
In april 2013 nam de heer C.P. Blaauwhof afscheid van het bestuur. Hij vervulde de
functie van secretaris van 1988 tot 1 januari 2013.
Met ingang van 1 januari 2013 is mevrouw A. van Dunen-Brandts toegetreden tot het
bestuur in de functie van secretaris.
Bestuurssamenstelling( per 1januari 2013)
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
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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

Financiën
In de winst- en verliesrekening gaan we uit van het kasstelsel.
Financieel kun je zeggen dat wij qua eigen vermogen ongeveer gelijk gebleven zijn t.o.v.
2012.
Door donaties van o.a. de Vincentiusvereniging Nederland, Vincentius ’s-Hertogenbosch,
Vincentius Heeswijk-Dinther, Parochie Sint Jan Geboorte, Abdij Mariënkroon alsmede door
een aantal flinke persoonlijke giften en een bijdrage van €3000,00 vanuit onze eigen
vereniging (opbrengst van de Boekenbeurs), hebben wij in totaal €17.300,00 overgemaakt
voor het “Project van pastoor Jesudoss”.
Hulpverlening lokaal, ons primaire doel, is dit jaar ruim €6.200. Hierin is opgenomen een gift
van €1000 voor hulp aan de Filippijnen. Toch zijn de uitgaven lokaal ruim €3000 hoger dan in
2012.Dit komt voornamelijk door “het op pad gaan”en door reacties op de kerstpakketten.
De kosten voor de boekenbeurs lijken veel hoger dan vorig jaar, echter de vergoedingskosten
t.b.v. de ruimte bij Focolare 2012 behoort eigenlijk bij de kosten van 2012 maar is betaald in
2013. De hulp van de scouting: €200 hadden wij vorig jaar niet.
In het resultaat van de boekenbeurs zijn de inkomsten opgenomen van oud papier van 2012
alsmede 2013. Door dit mooie resultaat van de boekenbeurs 2013 hebben we veel meer
“kunnen helpen”.
Vermeld moet worden dat de Stichting Abdij Mariënkroon belangrijk heeft geholpen om deze
uitgaven mogelijk te maken. 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 ’s-Hertogenbosch.
Indien het C.K.M. in ’s-Hertogenbosch niet in het gevraagde kan voorzien, proberen we via
Marktplaats “zo goedkoop mogelijk”te kopen en zo de hulpverzoeken in te willigen.
“We doen ons best”als team.
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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 Focolare gemeenschap die gedurende een week ruimte beschikbaar stelt op haar terrein om
de boekenmarkt te kunnen opbouwen en houden.

Conclusies en aanbevelingen
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Het intensiveren van PR en communicatie lijkt zijn vruchten af te gaan werpen. Er wordt
vaker contact met de Vincentiusvereniging gezocht vanuit parochie en instanties. Daarnaast
hebben ook enkele basisscholen dit jaar de vereniging benaderd om te coördineren in
acties ten behoeve van de medemens in nood.
We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde boekenmarkt met een record aantal
bezoekers en een recordopbrengst.
Het gesprek met de gemeente over onze ambitie om een Vincentiuswinkel te gaan beginnen
is zeer constructief geweest en gaat komend jaar verder onderzocht worden. Daarnaast is bij
de gemeente kenbaar gemaakt dat de Vincentiusvereniging Vlijmen wil komen tot het
oprichten van een Stichting Leergeld: een tweede door de vereniging gekoesterde ambitie.
Er is toenadering gezocht tot diverse instanties, hetgeen meestal een hernieuwde
kennismaking inhield.
Het verdient zeker aanbeveling om voort te gaan op de weg van intensiever contact met die
instanties en organisaties die contact en bemoeienis hebben met de mensen waar de
Vincentiusvereniging zich voor in wil zetten: de mens in nood, ongeacht
oorzaak,achtergrond of geloof.

