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Vincentiusvereniging St.Jan geboorte Vlijmen

Beleidsplan 2015-2018

Inleiding:
De Vincentiusvereniging Vlijmen is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die
met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening ,en vanuit het gedachtegoed
van Vincentius a Paulo, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren
en kwetsbaren in de samenleving.
De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke
dienstverlening. Lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en
persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentiusvereniging de
situatie van de mensen structureel te verbeteren.
Lokaal, landelijk en internationaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die
eenzelfde doel nastreven.
De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de internationale Society of Vincent de Paul die
actief is in 132 landen over de hele wereld.
De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert zich om ieder
mens in nood, ongeacht oorzaak,achtergrond of geloof.

Doel:
De vereniging stelt zich ten doel het opsporen en lenigen van maatschappelijke noden van
individuen en groepen van personen ten einde daardoor in solidariteit met de samenleving
mede te werken aan de bevordering van het algemeen welzijn.
De vereniging bevordert de onderlinge saamhorigheid van de leden en medewerkers ,die zich
voor dit doel vrijwillig inzetten, daarbij gesteund en geïnspireerd door christelijk geloof en
levensovertuiging en voorts door al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
(artikel 2 van de notariële statuten dd. 25 april 2003)

Lidmaatschap:
De vereniging is open voor iedereen die haar grondslag onderschrijft en op enigerlei wijze wil
meewerken aan de verwezenlijking van haar doelstellingen die daarin liggen besloten. De
vereniging kent leden, medewerkers en begunstigers.
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Grondbeginselen:
De Vincentiusvereniging is een katholieke lekenorganisatie, een solidariteitsbeweging in 148
landen in de wereld met ruim 800.000 leden en medewerkers, allemaal vrijwilligers.
De Vincentiusvereniging is in ruim 80 gemeenten in Nederland actief. Vincentianen zetten
zich als vrijwilliger in voor de allerarmsten door hulp van mens tot mens en door het opzetten
van projecten.
Zij werd opgericht te Parijs in 1833 door Fréderic Ozanam en zijn vrienden. De vereniging
werd geplaatst onder bescherming van Vincentius a Paulo (1581-1660). Ze wil zich laten
inspireren door zijn manier van denken en doen. Door persoonlijke inzet,in een geest van
gerechtigheid en liefde, tracht zij met behulp van armoedebestrijding, een structurele bijdrage
te leveren aan zwakken, kwetsbaren en mensen in nood in de samenleving en mensen op te
beuren.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: dhr. P.F.J.N. van Oorschot
Secretaris: mw. 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: Mw. J.M.H. Delft-Achten
Lid: dhr. J.J.Werner

Hulpverlening:
Als Vincentiusvereniging willen we bijzonder alert zijn en blijven op (nieuwe) noden in
verband met de huidige maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. Individuele
hulpverlening (materieel en/of immaterieel) vindt in stilte plaats,wars van publiciteit.
Voorts worden binnen de financiële mogelijkheden projecten ondersteund voor de
allerarmsten in de derde wereld.

Contacten:
Goede contacten worden onderhouden met andere instanties en verenigingen met
overeenkomstige doelstelling:







Juvans
Contour de Twern
Novadic Kentron
Voedselbank Vlijmen
Voedselbank Drunen
Stichting Vluchteling
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Parochie St. Jan Geboorte (Vlijmen,Haarsteeg,Nieuwkuijk,Vliedberg)
Parochie Wonderbare Moeder ( Drunen,Elshout,Heusden,Herpt)
Protestantse Gemeente Engelen
Protestantse Gemeente Vlijmen
Focolare gemeenschap

Contacten die we in de toekomst willen leggen/ verstevigen:






Woonveste
MEE
Modus
Sociaal Café
Répair Café

Financiële middelen:
De vereniging verwerft financiële middelen door het jaarlijks organiseren van een
boekenmarkt en middels giften. Er bestaat een nauwe samenwerking met Stichting Abdij
Mariënkroon. De Vincentiusvereniging Vlijmen heeft een ANBI-status.

De Vincentiusvereniging Vlijmen in de periode 2015-2018:
Onze ambities:
Ons oriënteren 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.
Investeren in onze vrijwilligers. De samenwerking met de vrijwilligers intensiveren en samen
met hen het idee van een Vincentiuswinkel uitwerken.
In 2014 is mede op initiatief van de Vincentiusvereniging Vlijmen Stichting Heusden
opgericht. In het bestuur van deze stichting heeft een bestuurslid van de Vincentiusvereniging
zitting.
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Bijlage:
Vincentiusvereniging St.Jan Geboorte Vlijmen
Secretariaat: de Amazone 24
5152 WG Drunen
Tel: 0416-376145
Mob: 06-13753058
e-mail: amcebrandts@hotmail.com
www.vincentiusvlijmen.nl
IBAN : NL 02 INGB 000 836 65 25
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder no. 17 15 49 31
ANBI-status
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