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Voorwoord
De Vincentiusvereniging Vlijmen is een vrijwilligersorganisatie. De vereniging is aangesloten
bij de Vincentiusvereniging Nederland, die is verbonden met de Internationale
Vincentiusvereniging in Parijs.
De vereniging komt voort uit de christelijke traditie van armenzorg en biedt hulp aan mensen
in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Als mensen in dringende financiële,
materiële of geestelijke nood verkeren, waarbij overheid en maatschappelijke organisaties
geen hulp (kunnen) bieden, wil de Vincentiusvereniging concrete hulp bieden aan individuele
mensen in onze gemeente en eventueel aan projecten. Vincentiusvereniging Vlijmen rekent
de gehele gemeente Heusden tot haar werkgebied.

Activiteiten
Vincentiuswinkel:
De Vincentiuswinkel is in de kern Drunen inmiddels een begrip geworden. De
bekendheid met de winkel in de andere kernen blijft wat achter. Dit is een punt van
aandacht. De winkel draait geheel op de inzet van 36 vrijwilligers. Daarbij is er ook
plaats voor vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het vrijwilligersbestand kent nauwelijks verloop . Door de betrokkenheid en het
enthousiasme van de vrijwilligers is er ook in 2018 een prachtige omzet gerealiseerd.
Daarbij is er nog steeds sprake van een stijgende lijn. Van de omzet in 2018 is
€35.014 aan de vereniging uitgekeerd. In 2017 bedroeg het aan de vereniging
uitgekeerde bedrag €33.576.
Boekenbeurs: In het laatste weekend van oktober vond de 32e editie van de
Vincentiusboekenbeurs plaats. Ook dit jaar kon de Vincentiusvereniging weer gebruik
maken van de tentzaal van Focolare op het terrein van Abdij Mariënkroon in
Nieuwkuijk. Voor het eerst werd een koffiecafé door vrijwilligers van de
Vincentiusvereniging ingericht en bemand. Dit bleek een schot in de roos en werd
door de bezoekers zeer gewaardeerd. De 32e Boekenbeurs brak alle records, zowel
wat betreft bezoekersaantal als wat betreft de bruto opbrengst. Op vrijdagavond was
de Boekenbeurs langer geopend dan in 2017. Dit leverde een zeer groot aantal
bezoekers extra op. Al op zondagochtend werd de 1000ste bezoeker feestelijk
ontvangen. Bij sluiting van de Boekenbeurs bleken 1406 personen de Boekenbeurs
bezocht te hebben! In 2017 werd de Boekenbeurs door 982 bezoekers bezocht. De
bruto opbrengst van de 32e Boekenbeurs bedroeg ruim €17.500. In 2017 was de
bruto opbrengst €11.524,-.
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Voor de opslag van de boeken door het jaar heen is per 01-01-2018 een contract
afgesloten met van der Sanden aan de Margrietweg.
De Focolare gemeenschap stelt gedurende ruim een week ruimte beschikbaar op
haar terrein om de Boekenbeurs te kunnen houden en opbouwen. De
Vincentiusvereniging is 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 Boekenbeurs kon de
Vincentiusvereniging voor het zesde jaar op rij een beroep doen op de enthousiaste
hulp van Scouting Maurice Flacard uit Vlijmen.
Vakantieweekproject :
Dit project van de Vincentiusvereniging bestaat uit het aanbieden van een
vakantieweek aan gezinnen of personen die wegens hun financiële situatie hier niet
toe in staat zijn. De commissie die dit project uitvoert, heeft dit jaar voor de tweede
keer gezinnen van een welverdiende vakantie kunnen laten genieten. In de zomer
van 2018 hebben 5 gezinnen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Gezocht wordt
naar mogelijkheden om meer gezinnen met dit aanbod te kunnen bereiken.
Projecten: Op de ALV van de Vincentiusvereniging, gehouden op 17 april 2018, bleek
uit de aldaar gepresenteerde jaarcijfers van 2017 dat de Vincentiusvereniging uit de
zeer goede opbrengsten van de Vincentiuswinkel en Vincentiusboekenbeurs in 2018
weer in staat is om een aantal lokale en internationale projecten te ondersteunen.
Door het verenigingsbestuur zijn criteria opgesteld waar de lokale en internationale
projecten aan moeten voldoen willen zij in aanmerking komen voor financiële
ondersteuning.
Op uitnodiging van het bestuur zijn door de leden een aantal lokale en internationale
projecten voorgedragen. Al deze projecten zijn door het bestuur in de
bestuursvergadering besproken en aan de criteria getoetst. Er zijn 8 lokale projecten
en 9 internationale projecten ( waarbij er een binding bestaat met onze gemeente)
toegekend. Op 22 juni 2018 zijn tijdens een feestelijke getinte bijeenkomst de
toegekende bedragen in de vorm van cheques uitgereikt aan de vertegenwoordigers
van de projecten. Vertegenwoordigers van de plaatselijke pers waren hierbij
aanwezig.
Ook door het jaar heen zijn er projecten bij het bestuur van de Vincentiusvereniging
binnengekomen. Deze zijn aan dezelfde criteria getoetst. Indien de toekenning van
deze projecten gezien hun urgentie niet tot de komende ALV uitgesteld kon worden,
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is er door het jaar heen toegekend. Deze projecten worden op de ALV vergadering in
2019 aan de leden meegedeeld. De reden van toekenning wordt dan toegelicht.
Voor de volledige lijst van toegekende projecten in 2018 zie de bijlage .
Kerstpakketten: In 2017 is voor de eerste keer de verzorging van de kerstpakketten
door een commissie ter hand genomen. Dit jaar kwam de kerstpakkettencommissie
voor de tweede keer in actie en verzorgde 32 kerstpakketten ( 20 in 2017). De per 25
mei 2018 ingevoerde AVG regeling maakte het verkrijgen van namen en adressen van
in aanmerking komende personen en gezinnen omslachtiger. Uiteindelijk is dit prima
verlopen.
Bij het samenstellen van de pakketten is door een plaatselijke ondernemer tegen
gereduceerd tarief een mooi product per pakket geleverd.
Activiteiten mbt vrijwilligers: In de loop van het jaar worden voor de vrijwilligers
bijeenkomsten gehouden waarbij gezelligheid en het bevorderen van binding tussen
de vrijwilligers van groot belang zijn. Deze bijeenkomsten zijn ook een uiting van de
grote waardering voor de belangeloze inzet van de vrijwilligers door het jaar heen.
Op 10 januari 2018 zijn de vrijwilligers van de Boekenbeurs uitgenodigd voor hun
traditionele vrijwilligersavond. Op 5 augustus 2018 is er door het bestuur van
Stichting Vincentiuswinkel Heusden en de managers van de winkel een gezellige en
goedbezochte BBQ georganiseerd voor de vrijwilligers van de Vincentiuswinkel. De
parochie Augustinus in Vlijmen stelde daarvoor parochiezaal de Lantaarn
beschikbaar.
Overige activiteiten:







Op eigen initiatief hebben vrijwilligers van de Vincentiusvereniging op 21 en
22 april 2018 deelgenomen aan de Samenloop voor Hoop Heusden. Zij
vormden samen een team. Doel van deze 24-uurs loop is het bijeen brengen
van geld voor onderzoek naar kanker. De deelname en inschrijving werd
gesponsord door het bestuur van de Vincentiusvereniging. Veel werk en inzet
is verricht door de vrijwilligers om dit project te doen slagen. De opbrengst
voor het goede doel bedroeg €863,95. Een mooi bedrag.
Deelname door bestuursleden aan de bijeenkomst projectgroep Caritas van
parochie Wonderbare Moeder op 21-02-2018. Informatie uitwisseling vanuit
de parochie over een op te richten Parochiële Caritas Instelling. De
Vincentiusvereniging wordt gezien als partner.
Deelname door bestuursleden aan een door Vincentius Nederland
georganiseerde studiebijeenkomst over PR en communicatie.
Deelname door bestuursleden aan de ALV van Vincentius Nederland op 26
mei in Tilburg en de ALV op 24 november in Oldenzaal.
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Voor de tweede keer deelname aan het Paasfestijn in de kern Drunen op
Tweede Paasdag. Doel: verkoop van boeken en uitdragen van
naamsbekendheid.
Deelname door bestuurslid aan het Sociaal Café met als thema: “More than
refugees” georganiseerd door Vluchtelingenwerk Heusden.
Deelname door een bestuurslid aan de bijeenkomst van de gemeente met als
thema: “Aftrap aanpak armoede en schulden 2019-2022”. Deelname van het
bestuurslid aan het panel. Deze bijeenkomst was bedoeld om input op te
halen bij iedereen die zich inzet voor de aanpak van armoede en schulden in
Heusden. De uitkomsten zijn vertaald naar hoofdlijnen voor beleid van de
gemeente voor de komende jaren. Het beleidsplan wordt begin 2019 in de
gemeenteraad vastgesteld.
Deelname aan symposium Stichting Leergeld Nederland in het Provinciehuis
te Den Bosch op 20 november 2018. Georganiseerd door en op initiatief van
Stichting Leergeld Heusden en mogelijk gemaakt door o.a. gemeente
Heusden. Thema: Weg van de Armoede. Wat zijn de effecten van het huidige
beleid en is het mogelijk om maatregelen te treffen om armoede en de
verstrekkende gevolgen van armoede te voorkomen.
Aandacht op website voor de dag van de armoede op 17 oktober 2018 én
aandacht hiervoor tijdens de 32e Boekenbeurs.
Thema- avond schuldhulpverlening op 2 oktober 2018 georganiseerd door
het Interreligieus Platform Heusden, de gemeente, de Kredietbank en Juvans.

Hulpaanvragen en hulpverlening
In 2018 zijn 40 hulpaanvragen bij de commissie hulpaanvragen van de
Vincentiusvereniging binnengekomen. In 2014, 2015, 2016 en 2017 betrof het
respectievelijk 43, 40, 41 en 57 hulpaanvragen. Het jaar 2017 lijkt daarin een
uitschieter te zijn met relatief veel afgewezen aanvragen ( 15). Van de 40
hulpaanvragen in 2018 werden er slechts 3 afgewezen. De commissie hulpaanvragen
ziet in 2018 een toenemend aantal gezondheidsgerelateerde hulpaanvragen. In het
reguliere overleg met de beleidsmedewerker armoedebeleid van de gemeente is dit
aan de orde gebracht.
Een analyse van de door de Vincentiusvereniging Vlijmen in de gemeente Heusden
verleende hulp in 2018 is opgenomen in de bijlage .
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Contacten met derden
De Vincentiusvereniging vindt het belangrijk om de juiste hulp te verlenen of naar de
juiste hulp door te verwijzen. Hiervoor zijn goede contacten met diverse instanties
nodig. Instanties die zich begeven op het terrein van armoede en vindplaatsen zijn
van personen en gezinnen met acute hulpvragen. Zo bestaan er goede contacten met
o.a. Juvans, Bijeen, Vluchtelingenwerk, de Voedselbanken, parochie St. Jan Geboorte,
parochie Wonderbare Moeder, de Protestantse gemeenten van Vlijmen en Drunen,
MEE, RIBW, Contour de Twern, Stichting Leergeld en Stichting Ontmoeten.
Ook met de gemeente Heusden worden goede contacten onderhouden. Er vinden 2
keer per jaar gesprekken plaats met de beleidsmedewerker armoedebeleid. Er wordt
geïnformeerd naar bevindingen in het veld en ontwikkelingen op beleidsgebied
worden gedeeld.
In het voorjaar nam Margo Mulder afscheid als wethouder van de gemeente
Heusden. Op 29 maart trad een nieuwe gemeenteraad aan met als nieuwe
wethouder/portefeuillehouder armoedebeleid : Peter van Steen. Inmiddels heeft de
Vincentiusvereniging al een aantal malen op prettige wijze contact met de wethouder
gehad.
Op 12 november 2018 is Willemijn van Hees benoemd als burgemeester van de
gemeente Heusden. Al op 30 november bracht zij op eigen verzoek een bezoek aan
de Vincentiuswinkel waarbij er op prettige wijze is kennis gemaakt. De burgemeester
toonde zich geïnteresseerd in de Vincentiusvereniging en de inzet van de vrijwilligers
om de armen en kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen.

Publiciteit
In 2018 hebben diverse media aandacht geschonken aan de activiteiten van de
Vincentiusvereniging. In persberichten, op websites en de lokale radio- en tv-zender
werd aandacht besteed aan de Vincentiuswinkel, de cheques uitreiking aan projecten
in juni en aan de 32e Boekenbeurs. Plaatselijke en regionale bladen zijn met succes
benaderd om berichtgeving te verzorgen.
Publicaties in de Bossche Omroep, Weekblad Waalwijk, Weekblad Drunen/Vlijmen,
de Heusdensche Courant en het Brabants Dagblad, het informatieblad van SRGH (
Senioren Raad Gemeente Heusden)/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.nl
en diverse andere relevante websites zijn met succes benaderd.
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De Vincentiusvereniging wordt vermeld op de site van parochie Heilige Augustinus en
in het parochieblad De Ontmoeting. Parochie Wonderbare Moeder heeft berichten
van en over de Vincentiusvereniging opgenomen in Flitsen. Het kerkblad Samen van
het samenwerkingsverband van de protestantse gemeenten in Drunen, Vlijmen en
Engelen heeft eveneens aandacht aan de Vincentiusvereniging geschonken.
De Vincentiusvereniging staat vermeld op de kanskaart 2018 van de gemeente
Heusden onder het kopje “materiële hulpverlening”.
De Vincentiusvereniging en Vincentiuswinkel maken gebruik van digitale media zoals
Facebook . De website www.Vincentiusheusden.nl is een bron van informatie over
de vereniging en al haar activiteiten. Ook nieuwsberichten over de vereniging en de
winkel worden hier geplaatst.
Een aantal malen per jaar verschijnt de Nieuwsbrief voor leden van de
Vincentiusvereniging.

Interne organisatie
Door de zich steeds uitbreidende activiteiten van de vereniging wordt in de loop van
2018 duidelijk dat aanvulling van het bestuur wenselijk is. Mede omdat voorzitter
Piet van Oorschot aangeeft in het voorjaar van 2019 zijn taak als voorzitter en
bestuurslid neer te willen leggen. Bovendien is er de wens om de portefeuille PR en
communicatie los te maken van het secretariaat. Sinds het najaar zijn twee aspirant
bestuursleden aangetreden. Zij worden ter verkiezing voorgedragen aan de ALV in
april 2019.

Huidige bestuurssamenstelling:
voorzitter :
secretaris:
penningmeester:
lid:
lid:

Piet van Oorschot
Annemarie van Drunen-Brandts
Frans Baars
Lies van Eggelen-Geurds
Kees van Riel

Commissie Hulpaanvragen: Lies van Eggelen-Geurds en Annemarie van DrunenBrandts.
Portefeuillehouder Projecten: Kees van Riel.
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Het bestuur van de Vincentiusvereniging is in 2018 9x in vergadering bijeen gekomen.
Eenmaal per jaar, in december, vindt er een interbestuurlijk overleg plaats tussen het
bestuur van de Vincentiusvereniging en het bestuur van Stichting Vincentiuswinkel
gemeente Heusden.
Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een
vaste onkostenvergoeding.
De Vincentiusvereniging Vlijmen verkeert in de gelukkige omstandigheid dat zij een
beroep kan doen op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers.
Een grote groep vrijwilligers is werkzaam in de Vincentiuswinkel en verricht alle
voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om de winkel met succes te laten
functioneren.
Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die zich met name richt op de jaarlijkse
Boekenbeurs. De organisatie en voorbereiding van de Boekenbeurs ligt in handen van
de Boekenbeurscommissie. Bovendien zijn er vrijwilligers die op beide terreinen
actief zijn. 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 .

Algemene ledenvergadering
Sinds januari 2017 zijn de vrijwilligers van de Boekenbeurs en van de
Vincentiuswinkel uitgenodigd om lid te worden van de Vincentiusvereniging Vlijmen .
De contributie voor vrijwilligers bedraagt €0. De inzet van de vrijwilligers wordt
gezien als contributie. Op 17 april 2018 vond de tweede ALV plaats. Tijdens de ALV
legt het bestuur aan de leden verantwoording af over haar beleid. De leden zijn in de
gelegenheid om middels hun stemrecht betrokken te zijn bij de besluitvorming over
de koers die de vereniging vaart. Invloed op de besluitvorming in zijn algemeenheid
en rondom de besteding van de beschikbare geldmiddelen in het bijzonder. Op de
ALV van 17 april 2018 is het Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring aan de leden
voorgelegd. Tevens de draaiboeken van de diverse commissies , het jaarplan 2018 en
het beleidsplan 2018-2020.
De Vincentiusvereniging stelt het lidmaatschap open voor inwoners van de gemeente
Heusden die de doelstelling van de vereniging onderschrijven. De contributie voor
lidmaatschap bedraagt €10 per jaar.
Op 31 december 2018 telt de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen 61 leden
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AVG:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is per 25 mei 2018 ingegaan. De
AVG is bedoeld voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt en daarvoor
zelf het doel en de middelen bepaalt. Ook de Vincentiusvereniging moet zich aan
deze regeling houden en heeft de gegevensverwerking hierop ingericht.
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Financiën
Jaarstukken 2018
werkelijk
2.017

begroting
2018

werkelijk
2018

Staat van baten en lasten:
Baten:
Rente
Boekenbeurs
Giften e.d.
Uitkering batig saldo winkel
Paasfestijn
Diversen

91
11.743
2.785
33.576
198
400

25
12.000
1.000
30.500
0
0

24
17.832
1.000
35.014
201
0

totaal baten

48.794

43.525

54.071

Hulpverlening
Projecten
Kerstpakketten
Vakantieproject
Boekenbeurs
Huur opslagruimten boeken
Vincentiusvereniging Nederland
Diverse kosten
Bankkosten
Kosten website

10.868
11.217
1.110
1.185
1.683
643
176
417
77
100

12.000
21.800
1.500
3.750
2.000
1.500
250
525
100
100

11.632
29.532
1.929
2.468
2.342
1.844
176
391
79
120

totaal lasten

27.475

43.525

50.513

Batig saldo

21.318

0

3.558

Resultaat boekenbeurs:
- baten
-lasten, inclusief opslagruimten
netto

11.743
2.326
9.417

12.000
3.500
8.500

17.832
4.186
13.646

Lasten:
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Balans:

1jan

31dec

verschil

Bezittingen:
Regiobank, lopende rekening
Regiobank, spaarrekening
Vincentiuswinkel, batig saldo

1.005
25.000
33.576

445
36.000
35.014

-560
11.000
1.438

totaal

59.581

71.459

11.878

Eigen vermogen
Nog te betalen

59.581
0

63.139
8.320

3.558
8.320

totaal

59.581

71.459

11.878

Schulden en eigen vermogen:
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Conclusies
Het jaar 2018 is voor Vincentiusvereniging Vlijmen heel goed verlopen.
De Vincentiuswinkel en de Vincentiusboekenbeurs zijn in 2018 zeer succesvol geweest. De
winkel wordt goed bezocht, met name door de inwoners van de kern Drunen. Onder de
inwoners van de andere kernen is de winkel duidelijk minder bekend. Dit is een punt van
aandacht. De opbrengst van de Vincentiuswinkel was weer meer dan in 2017. De stijgende
lijn zet zich nog steeds voort.
De Vincentiusboekenbeurs kende in 2018 een grote toename in bezoekersaantal met daarbij
een fors toegenomen opbrengst. Het koffiecafé tijdens de Boekenbeurs voorzag in een
duidelijke behoefte en werd door de bezoekers zeer gewaardeerd.
De commissie hulpaanvragen heeft minder hulpaanvragen binnen gekregen dan in 2017.
Daar staat tegenover dat slechts een zeer klein aantal vragen is afgewezen. Punt van
aandacht is hier de bereikbaarheid van de doelgroep en de bekendheid van instanties met
de Vincentiusvereniging. Hierop zal actie moeten worden ondernomen.
In juni heeft de vereniging een groot aantal projecten kunnen ondersteunen dankzij de
opbrengst van de Vincentiuswinkel en de Vincentiusboekenbeurs. Het uitreiken van de
cheques is steeds een feestelijk moment voor de vereniging en al haar vrijwilligers.
Het vakantieweekproject heeft ervaring opgedaan in 2017 en deze ervaring kunnen
toepassen in 2018. De commissie die dit project onder haar hoede heeft, maakt daardoor
een goede ontwikkeling door. De commissie wil haar activiteiten dan ook graag uitbreiden in
het komende jaar. Ook hier is het bereiken van de juiste gezinnen een punt van aandacht.
De kerstpakketten commissie draait uitstekend en heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in
het samenstellen en verspreiden van de pakketten. De AVG bepaling heeft het werk wel wat
gecompliceerder en bewerkelijker gemaakt.
Kortom, 2018 was een uitstekend jaar voor de Vincentiusvereniging. Er zijn geen nieuwe
activiteiten opgepakt, maar de bestaande activiteiten zijn in omvang toegenomen en hebben
een groei in kwaliteit laten zien. Groei die gestoeld is op gezamenlijk opgedane ervaring.
Fundament onder dit alles is het enthousiasme en de inzet van al onze vrijwilligers.
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Bijlagen
Overzicht toegekende projecten 2018

Lokale projecten:
Vluchtelingenwerk Heusden 1: Zomerfeest 2018, vluchtelingen leren buren kennen of
andersom.
Vluchtelingenwerk Heusden 2: 16 beeldwoordenboeken voor cliënten.
Prisma Drunen: bijdrage BBQ voor cliënten.
Voedselbank Vlijmen: dagje Efteling voor 5 gezinnen.
Stichting Ontmoeten: bijdrage kerstdiner voor 75 personen.
Samenloop voor Hoop: sponsoring van inschrijfgeld voor deelname team van vrijwilligers
van de Vincentiuswinkel.
Zorgboederij de Locatie: bijdrage herstel na brand in februari 2018.
Rejoice Drunen: Kleinschalige opvang van kansarme jongeren: bijdrage aankleding tuin.
De Andere Tafel, Vlijmen: Jaarlijkse bijdrage in maaltijdkosten. 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.
De Zonnebloem: financiële ondersteuning van de jaarlijkse vakantieweek voor een groep
van 25 personen met een fysieke beperking.
Stichting Vluchtelingenwerk: ondersteuning in huisvestingskosten voor een periode van 6
maanden. Hierbij zijn voorwaarden gesteld.
Stichting de Schroef: het mogelijk maken van deelname aan de beweegprojecten GALM
plus” en “Heusden valt ervoor( valpreventie)” door mensen die om financiële redenen niet
deel kunnen nemen aan een van de programma’s. Bezit HeusdenPas wordt gebruikt als
criterium. Afwikkeling vindt plaats in 2019.
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Internationale projecten
Focolare, project Fontem in Kameroen: bijdrage aan de bouw van een ontmoetingscentrum
voor kansarme jongeren.
Brownies & Downies Cape Town, Zuid Afrika: Aanpassen en opknappen van het interieur.
Stichting Pag-amona, Filippijnen: kosten voor de tijdelijke opvang van 3 jonge kinderen die
door overstromingen huis en ouders verloren hebben. Voor een periode van 6 maanden.
Father Jesudoss, India: Father Jesudoss is gedurende 5 jaar pastoor geweest in Vlijmen. Hij is
teruggekeerd naar India. Aanvraag voor het bekostigen van damestoiletten voor meisjes op
een middelbare school in Thangachimadam is toegekend.
Young Africa, Otjiwarongo, Namibië: bekostigen van een cursus technische training,
zakelijke kennis en computervaardigheden voor 4 kansarme jongeren.
Lilianefonds: Het versterken van 7 kinderen met een handicap in een opvanghuis voor
revalidatie, scholing en begeleiding naar werk op Java, Indonesië.
Floja Malawi: Stichting Floja Malawi heeft als doelstelling kleinschalige projecten op het
gebied van dagopvang, gezondheidszorg, onderwijs en land- en tuinbouw te ondersteunen
in Malawi. Bijdrage voor zonneboiler bij het schoolgebouw.
Stichting Pag-amona, Fillipijnen: bijdrage in de aanleg van een cacao plantage bij het
weeshuis. Doelstelling: de kinderen leren hoe het is om in je levensonderhoud te voorzien.
Vrienden pastor Joe: Bijdrage aan de bekostiging van een kerstlunch voor arme dakloze
bejaarden in een opvanghuis in Zuid India.
Focolare, Stichting werk van Maria Manelli, Filippijnen: bijdrage aan de aanschaf van een
schoolbusje voor het vervoer van kinderen voor Sociaal Centrum Pag-Asa in Tagaytay.
Stichting Africa at Heart: bijdrage in de aanschaf van een krachtigere pomp voor het irrigatie
project in Majarilo, Malawi.
Vincentiusvereniging in Kerala, India: bijdrage beschikbaar gesteld om de
Vincentiusvereniging in Kerala te ondersteunen bij het verlenen van noodhulp aan
slachtoffers van de watersnood ten gevolge van de overstromingen in de deelstaat Kerala in
India.
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Analyse hulpverlening Vincentius Heusden 2018
Aantal aanvragen
Aantal
goedgekeurde
aanvragen

37

Reden akkoord










Aantal
afgewezen
aanvragen

3

Huren : 1 x inschrijfgeld Woonveste
Energie om afsluiting te voorkomen: 1 x betaling achterstand
energiekosten
Vervoer: noodzaak verplaatsen : 12 aanvragen
Medische noodzaak : 9 aanvragen
Noodzaak persoonlijke verzorging : 4 aanvragen
Meubilair : 3 aanvragen
Huishoudelijke apparaten kapot of niet aanwezig: 6 aanvragen
Voedsel : 1 aanvraag
Diversen : 2 aanvragen

Reden niet akkoord




Doorverwezen ivm complexe problematiek
Professionele aanvrager heeft de casus teruggetrokken
Niet acuut

Totaal 40
Particulier
aangevraagd

12

Instanties
aangevraagd
instanties

28






Vrouw: 8
Man: 0
Echtpaar: 2
Kind van ouderprobleem: 2

Juvans
RIBW

Vluchtelingwer
k
Stichting
Leergeld
Mee
Sterk huis
Goirle
Alpha bewind

6
7
10
1
2
1
1

16
Aantal uit
dorpen
gemeente
Heusden

Vlijmen

7
3
0
27
1
0
0
0
2

Nieuwkuijk
Haarsteeg
Drunen
Elshout
Hedikhuizen
Herpt
Heusden
Oudheusden

December 2016

41

aanvragen, december 2017

57 aanvragen, december 2018 40 aanvragen

Verhouding Nederlanders en nieuwe bewoners van toegezegde aanvragen

24

13

Conclusies 2018









Minder aanvragen dan in 2017, maar ook minder afwijzingen.
De toegekende aanvragen voldeden aan onze criteria
Aanvragen op gebied van ziekte omhoog met name tandarts, fysio en hulpmiddelen.
Verschil in aantal aanvragen per kern is groot. Aanvragen Drunen opvallend veel.
Aanvraag meubilair, huishoudelijke apparaten en fietsen stabiel, energie en huur minder.
Particuliere aanvragen worden merendeels door vrouwen aangevraagd.
Professionele aanvragen: Vluchtelingenwerk, Juvans en RIWB vragen het meest aan.
De bedragen variëren van €0,- tot €4000,- Van de 36 goedgekeurde aanvragen zaten er
29 tussen €0 - €500; 6 tussen de €500 en €1000,- en 1 boven €1000,-.

