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Voorwoord  

 

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden 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.  

Op 10 oktober 2019 werd bij notariële acte de naam van de vereniging 
Vincentiusvereniging St.Jan Geboorte Vlijmen gewijzigd in Vincentiusvereniging 
gemeente Heusden. Deze wijziging was een lang gekoesterde wens. Doel: het 
ondubbelzinnig aangeven dat het werkgebied van de Vincentiusvereniging de gehele  
gemeente Heusden bestrijkt. Vanzelfsprekend vloeit hieruit ook het voeren van een 
nieuw logo voort.  

Om mensen in nood te kunnen helpen of projecten van derde te kunnen steunen is 
geld nodig. Hieronder beschrijven we in eerste instantie (onder het kopje activiteiten 
op welke manieren de Vincentiusvereniging (bijna) helemaal zelf de benodigde 
financiën verwerft, vervolgens wordt beschreven op welke manieren we dat geld 
besteden aan individuele hulp, aan eigen projecten en aan financiële steun voor 
projecten van derden. 

 

Activiteiten 

  

Vincentiuswinkel:  

In de kern Drunen bevindt zich de Vincentiuswinkel. Sinds de opening in april 2016 
wordt de winkel in toenemende mate door belangstellenden bezocht. Een blijvend 
punt van aandacht is het bevorderen van de bekendheid met de winkel in de overige 
kernen van de gemeente. Goede en geregelde PR is hiervoor van belang. 
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 2019 een 
prachtige omzet gerealiseerd. Daarbij is er nog steeds sprake van een stijgende lijn. 
Van de omzet in 2019 is €38.725,- aan de vereniging uitgekeerd. In 2018 bedroeg het 
aan de vereniging uitgekeerde bedrag €35.014. 
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Boekenbeurs: In het laatste weekend van oktober vond de 33e editie van de 
Vincentiusboekenbeurs plaats. Wethouder Peter van Steen verrichtte op 
vrijdagmiddag 25 oktober de officiële opening. Ook dit jaar kon de 
Vincentiusvereniging weer gebruik maken van de tentzaal van Focolare op het terrein 
van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. In 2018 werd voor het eerst een koffiecafé 
door vrijwilligers van de Vincentiusvereniging ingericht en bemand. Gezien de grote 
waardering door de bezoekers is het koffiecafé niet meer weg te denken bij de 
Boekenbeurs en is hier een vast onderdeel van geworden. De enorme opbrengst van 
de Boekenbeurs in 2018 werd in 2019 nog overtroffen. Ook het bezoekersaantal was 
weer hoger. Evenals vorig jaar werd de 1000-ste bezoeker feestelijk ontvangen. In 
totaal bezochten 1468 personen de Boekenbeurs ( 1406 in 2018) De bruto opbrengst 
van de 33e Boekenbeurs bedroeg €18.500. In 2018 was de bruto opbrengst ruim 
€17.500.  
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 zevende 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 derde 
keer gezinnen van een welverdiende vakantie kunnen laten genieten. In de zomer 
van 2019 hebben 10 gezinnen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De 
bekendheid met dit vakantie aanbod neemt langzaam toe. Gezocht wordt naar 
mogelijkheden om meer gezinnen te kunnen bereiken.  

Projecten:  

Door het verenigingsbestuur zijn criteria opgesteld waar 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. Tijdens de ALV stemden 
de leden in met de toekenning aan 6 lokale projecten en 6 internationale projecten ( 
waarbij er een binding bestaat met onze gemeente). Op 14 juni 2019 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.  
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Ook door het jaar heen zijn er projecten bij het bestuur van de Vincentiusvereniging 
binnengekomen. Te weten 6 lokale en 4 internationale. Deze zijn aan dezelfde criteria 
getoetst. Indien de toekenning van deze projecten gezien hun urgentie niet tot de 
komende ALV uitgesteld kon worden, is er door het jaar heen toegekend. Deze 
projecten worden op de ALV vergadering in 2020 aan de leden meegedeeld. De reden 
van toekenning wordt dan toegelicht. 
Voor de volledige lijst van alle toegekende projecten in 2019 zie de bijlage . 
 
 
Kerstpakketten:  
De kerstpakkettencommissie verzorgde in 2019 44 kerstpakketten ( 32 in 2018).  

De per 25 mei 2018 ingevoerde AVG (= privacy) regeling maakt het verkrijgen van 

namen en adressen van in aanmerking komende personen en gezinnen omslachtiger.  
Jumbo supermarkt Vlijmen heeft zich bij het samenstellen van de pakketten als een 
ruimhartige leverancier doen kennen. 
 
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 9 januari 2019 zijn de vrijwilligers van de Boekenbeurs uitgenodigd voor hun 
traditionele vrijwilligersavond. Op 4 augustus 2019 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 de pastorietuin en parochiezaal de 
Lantaarn beschikbaar. 
 
Overige activiteiten:    

 Voor de derde keer deelname aan het Paasfestijn in de kern Drunen op Tweede 
Paasdag. Doel: op de eerste plaats vergroten van bekendheid met de  
Vincentiusvereniging en het onder de aandacht brengen van haar werkzaamheden. 
Daarnaast verkoop van boeken. 

 Deelname aan de enquête Armoedeonderzoek 2019 van het Knooppunt Kerken en 
Armoede. De gegevens van het  Armoedeonderzoek 2019 zijn op 8 november 2019 landelijk 
gepresenteerd. 

 Vincentiusvereniging gemeente Heusden heeft zich aangemeld op de website 
Hulpbijarmoede.nl van de Stichting Armoedefonds. 

 Deelname aan de startbijeenkomst Coalitie tegen Eenzaamheid Heusden op 2 juli 2019 en de 
vervolgbijeenkomst op 20 augustus. Tevens  deelname aan de hieruit ontstane werkgroep 
“samenwerking” . De voorzitter van Vincentius neemt hierin de rol van onafhankelijk 
voorzitter op zich. 

 Jaarlijks overleg met de beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente Heusden. 

 Tekenen van de intentieverklaring “Eén tegen Armoede” tijdens het werkbezoek van minister 
de Jonge aan de kern Vlijmen op 10 juli 2019. 

 Het verzorgen van een voorlichtingsbijeenkomsten over de Vincentiusvereniging aan 
medewerkers van Prisma, vrouwen van ZLTO en medewerkers van BIJEEN.   
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 Deelname aan de ALV van VVN in Den Bosch op 9 november 2019. 

 

Hulpaanvragen en hulpverlening 
 

In 2019 zijn 60 hulpaanvragen bij de commissie hulpaanvragen van de 
Vincentiusvereniging binnengekomen. In 2017 en 2018 betrof het respectievelijk 57 
en 40 hulpaanvragen. 12 aanvragen zijn niet doorgegaan. Van deze 12 zijn er 8 
afgewezen en 4 niet doorgegaan om andere redenen. 

Een aantal nieuwe professionele instanties hebben in 2019 de weg naar de 
commissie hulpaanvragen van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden 
gevonden. De in 2019 gehouden voorlichtingsbijeenkomsten en de aandacht voor 
hulpverlening in de PR heeft hier zeker aan bijgedragen. 

 Een uitgebreide analyse van de door de Vincentiusvereniging gemeente Heusden  
verleende hulp in 2019 is opgenomen in de bijlagen . 

 

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. Farent, Bijeen, Vluchtelingenwerk, de Voedselbanken, de Augustinusparochie, 
parochie Wonderbare Moeder, de Protestantse gemeenten van Vlijmen en Drunen, 
MEE, RIBW, Contour de Twern, Stichting Leergeld, Stichting Ontmoeten, Prisma, 
verloskundigenpraktijk Samen. 

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. Wethouder armoedebeleid Peter van Steen heeft blijk gegeven  
goed op de hoogte te zijn van het werk van de Vincentiusvereniging. 

Publiciteit: 
 

In april 2019 is een nieuw bestuurslid toegetreden die speciaal belast is met de 
portefeuille PR . Inmiddels heeft de notitie “Vergroting naamsbekendheid” het 
levenslicht gezien. Deze notitie dient als leidraad voor de uit te voeren PR . De 
meerwaarde van een speciale PR-functionaris is in de loop van 2019 al duidelijk 
gebleken. O.a. in het aantal hulpaanvragen die vanuit nieuwe instanties de vereniging 
bereikte. 
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In 2019 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 33e Boekenbeurs. Plaatselijke en regionale bladen zijn met succes 
benaderd om berichtgeving te verzorgen. 

Publicaties in 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.  

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 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  
 

Tijdens de ALV op 16 april 2019 treedt Piet van Oorschot na bijna 27 jaar af als 
voorzitter van de vereniging. Hij ontving bij deze gelegenheid de zilveren speld en 
oorkonde uit handen van de voorzitter van de landelijke Vincentiusvereniging. 
Wethouder Peter van Steen sprak namens de gemeente. 

In dezelfde ALV vergadering is door de leden Jan van Loon benoemd als nieuw 
bestuurslid in de functie van voorzitter. Met instemming van de leden is Rick 
Creemers toegetreden als bestuurslid 

.  

 Huidige bestuurssamenstelling: 

voorzitter: Jan van Loon 

secretaris: Annemarie van Drunen-Brandts 

http://www.vincentiusheusden.nl/
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penningmeester: Frans Baars 

lid: Lies van Eggelen 

lid: Kees van Riel 

lid: Rick Creemers 

Binnen het bestuur zijn de portefeuilles als volgt verdeeld: 

 Commissie hulpaanvragen: Lies van Eggelen-Geurds en Annemarie van 
Drunen-Brandts, Frans Baars (penningmeester) 

 Portefeuille Projecten: Kees van Riel 

 Portefeuille PR: Rick Creemer 

Het bestuur van de Vincentiusvereniging is in 2019  6x 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 gemeente Heusden  verkeert in de gelukkige omstandigheid 
dat zij een beroep kan doen op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. In 2019 
hebben we weer een aantal nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten 

 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 inzet voor de jaarlijkse 
Boekenbeurs. De organisatie en voorbereiding van de Boekenbeurs ligt in handen van 
de Boekenbeurscommissie.  

Verder zijn vrijwilligers actief in de vakantieweekwerkgroep en de werkgroep 
kerstpakketten. 

Bovendien zijn er vrijwilligers die op meerdere 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 uitgenodigd om lid te worden van de 
Vincentiusvereniging gemeente Heusden. De contributie voor vrijwilligers bedraagt 
€0. De inzet van de vrijwilligers wordt gezien als contributie.  
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Op 16 april 2019 vond de derde 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.  

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 2019 telt de Vincentiusvereniging gemeente Heusden 75 leden. (Op 
31 december 2018: 61 leden.) 

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 2019 
   

    

 
werkelijk begroting werkelijk 

 
2018 2019 2019 

Staat van baten en lasten: 
   

    Baten: 
   

    Rente 24 25 21 

Boekenbeurs 17.832 16.000 18.754 

Giften e.d. 1.000 1.000 530 

Uitkering batig saldo winkel 35.014 30.000 38.725 

Paasfestijn 201 0 110 

Diversen 0 0 1.010 

    totaal baten 54.071 47.025 59.150 

    Lasten: 
   

    Hulpverlening 11.632 11.500 15.152 

Projecten 29.532 20.000 40.893 

Kerstpakketten 1.929 2.500 2.473 

Vakantieproject 2.468 7.500 7.924 

Boekenbeurs 2.342 2.550 2.399 

Huur opslagruimten boeken 1.844 1.450 1.249 

Vincentiusvereniging Nederland 176 400 176 

Diverse kosten 391 750 730 

Bankkosten 79 100 123 

Kosten website 120 275 111 

    totaal lasten 50.513 47.025 71.230 

    Batig saldo 3.558 0 -12.080 

    Resultaat boekenbeurs: 
   - baten 17.832 16.000 18.754 

-lasten, inclusief opslagruimten 4.186 4.000 3.648 

netto 13.646 12.000 15.106 
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Balans: 1jan 31dec verschil 

    Bezittingen: 
   

    Regiobank, lopende rekening 445 834 389 

Regiobank, spaarrekening 36.000 14.000 -22.000 

Vincentiuswinkel, batig saldo  35.014 38.725 3.711 

Nadelig saldo 
 

12.080 12.080 

totaal 71.459 65.639 -5.820 

    Schulden en eigen vermogen: 
   

    Eigen vermogen 63.139 63.139 0 

Nog te betalen 8.320 2.500 -5.820 
 

 

Toelichting jaarstukken 2019 

De staat van baten en lasten is afgesloten met een nadelig saldo € 12.080. 

Het nadelig saldo van € 12.080 is als volgt te verklaren: 

- Netto opbrengst boekenbeurs    € 15.106 

- Batig saldo Vincentiuswinkel       38.725 

- Overige inkomsten          1.671 

Totaal       € 55.502 

 

- Hulpverlening   € 15.152 

- Projecten      40.893 

- Kerstpakketten        2.473 

- Vakantieproject       7.924 

- Overige kosten        1.140 

Totaal       € 67.582 

 

Per saldo, nadelig saldo    € 12.080 

 

Het nadelig saldo wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het eigen vermogen daalt 

hierdoor van € 63.139 naar € 51.059.  

In de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2019 is het maximum voor het eigen vermogen 

vastgesteld op € 52.000 ( de som van de begrote opbrengst van de boekenbeurs en winkel + € 

10.000).  Door in december 2019 nog een aantal projecten te ondersteunen is het eigen vermogen 

dus precies onder de afgesproken norm uitgekomen.  
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Conclusies  

In het jaar 2019 is de stap gezet om de naam van de vereniging te wijzigen in 

Vincentiusvereniging gemeente Heusden. De wens hiertoe leefde al een aantal jaren binnen 

het bestuur. Door voor deze nieuwe naam te kiezen wil het bestuur nog meer uitdragen dat 

de vereniging zich richt op alle kernen en alle inwoners van de gehele gemeente Heusden.  

Behalve het wijzigen van de naam is ook het vergroten van de naamsbekendheid van de vereniging 

onder alle inwoners van de gemeente Heusden een voortdurend punt van aandacht geweest en zal 

dat in de toekomst ook blijven. 

Naast een nieuwe naam kreeg de vereniging  een nieuwe voorzitter. In april 2019 is Piet van 

Oorschot ,na bijna 27 jaar, afgetreden als voorzitter en heeft de vereniging een nieuwe voorzitter 

gevonden in Jan van Loon. 

Er zijn presentaties over de Vincentiusvereniging en haar werkzaamheden gehouden bij 

professionele instanties die bekend zijn met onze doelgroep. Dit heeft het aantal hulpaanvragen in 

2019 doen toenemen. 

Onze Vincentiuswinkel in de kern Drunen heeft in 2019 bijzonder goed gedraaid. Er is nog steeds 

sprake van groei. De stijgende lijn zet zich onverminderd voort. Ook  de jaarlijkse Boekenbeurs was in 

2019 weer succesvoller dan in 2018, zowel wat betreft opbrengst als aantal bezoekers. 

Het vakantiewekenproject verliep uitstekend. Het aantal gezinnen dat een onbezorgde vakantieweek 

kon worden aangeboden is toegenomen tot 10.  Er is inmiddels ervaring binnen de commissie 

opgebouwd om alles soepel en professioneel te laten verlopen. De reacties vanuit de gezinnen die op 

vakantie zijn kunnen gaan waren lovend. 

Ook het aantal gezinnen dat een kerstpakket mocht ontvangen is toegenomen van 32 naar 42. 

Dankzij het harde werken van de vrijwilligers en de opbrengsten die daardoor gegenereerd zijn, heeft 

de vereniging in 2019 voor velen van betekenis kunnen zijn. Veel  personen en gezinnen iheeft de 

vereniging de helpende hand kunnen bieden. Daarnaast  een flink aantal  lokale en internationale 

projecten kunnen ondersteunen 

Samenvattend kunnen we concluderen dat, evenals in 2018, het centrale thema binnen de 

vereniging in 2019 het thema GROEI is geweest! Dankzij de groeiende omzet hebben we ook meer 

hulp kunnen bieden. Dit alles dankzij  de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de 

winkel, de boekenbeurs, de diverse werkgroepen en commissies en die samen de 

Vincentiusvereniging een gezicht geven in de gemeente Heusden en de vereniging tot BLOEI  laten 

komen. 

Voor wat betreft het komende jaar wil de vereniging meer nadruk gaan leggen op de lokale noden en 

projecten. Daarbij zal de aandacht ook uit gaan naar de eenzamen in onze gemeente. 

 



12 

Bijlagen  
 

Overzicht toegekende projecten 2019 

 

Lokale projecten: 

 

SOT Drunen:  in het kader van de uitbreiding van SOT naar heel Heusden. Hiervoor nodig kratten 

voor vervoer speelgoed 

VTC Drunen: geld voor activiteiten voor personen met verstandelijke beperking 

Buurthuis de Schakel, Oudheusden: nieuwe meubilair, ruimte waar 60/70 eenzame ouderen 

komen voor b.v. maaltijden 

Prisma/ Joost van de Vondellaan: 21 personen ( mensen met een beperking + begeleiders) een 

dagje uit met de pannenkoekenboot. 

Voedselbank Vlijmen: Eftelingproject voor 7 gezinnen 

Voedselbank Drunen: Bijdrage in de verhuiskosten naar een nieuwe locatie plus aanpassingskosten 

Aanschuiftafel:Project waar wekelijks maaltijden verzorgd worden : een vaatwasmachine. 

Vaatwasmachine wordt tevens gebruikt voor afwassen binnengekomen bestek van de 

Vincentiuswinkel. 

De Andere Tafel: ondersteuning sociaal restaurant in de kern Vlijmen. 

Stichting de Schroef: subsidie voor ouderen die meedoen aan Valpreventie, Galm Plus 

Zomerschool gemeente Heusden: bijdrage in een dagje uit ter gelegenheid van het 10-jarig 

bestaan. 55+ 

Fietsmaatjes: bijdrage in aanschaf duofiets. 

De Haarstek/de Steeg: bijdrage voor inrichten horecagedeelte waar maaltijden voor 

eenzamen worden verzorgd. 

 

Internationale projecten : 

 

R.C. High School, Valipalayam, India: tafels en banken R.C. High School in Valipalayam 
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Flojo Malawi: 30 schoolbanken, 1 tafelen een bureaustoel + transportkosten voor 1 lokaal 

Liliane Fonds/ Burkina Faso: Albino kinderen ondersteunen op het gebied van 

gezondheidszorg,onderwijs,deelname aan de samenleving en juridische en sociale bescherming. 

Young Africa,Otjiwarongo: Het geven van een technische training + basisvaardigheden + zakelijke 

kennis + computervaardigheden voor €50,00 per maand per persoon (duur cursus 5 maanden).  

Pandahill school Tanzania: Boeken voor nieuwe bibliotheek Pandahillschool in Mbeya ,Tanzania 

Brownies&DowniesCape Town Zuid Arika: Voor de training van jongeren met een beperking 

voor in de keuken een veilige en geluidsarme mixer / blender met kap en geluidsdemper. 

Focolare, Burkina Faso: Afbouw en inrichting kleuterschool in Bobo-ioulasso. 

Pag Amona, Filippijnen: bijdrage in het aanboren van een bron bij een weeshuis ivm schoon 

watervoorziening. 

Nieuwe Generatie Brasil/ Sao Joao de Rei: bijdrage aan het brandveilig maken van een 

gebouw/school waar kinderen uit arme gezinnen worden opgevangen en begeleid. 
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Analyse hulpverlening Vincentius Heusden 2019  
 

Aantal aanvragen 
60 

 

reden akkoord 
 

soort artikel aantal 

Aantal 
goedgekeurde 
aanvragen 
 

48 Medisch  
Kleding 
Meubilair  
Huishoudelijke apparaten  
Voedsel  
Vervoer  
Huisdieren  
Communicatie  
Diversen  
 

4 
2 
3 

14 
8 

10 
2 
3 
2 

Aantal 
afgewezen 
aanvragen 

12 Reden niet akkoord 
 Woont niet in Heusden 

 Geen acute nood 

 Andere oplossing 

 Terugtrekking aanvraag 

Herkomst aanvragen 
 

 Totaal aangevraagd door professionele instanties 41   
Totaal aangevraagd particuliere instanties 1 
Totaal aangevraagd zelf 6 

Totaal 48 
Bedrag Boven €1000,- 

 
0 

tussen €500,- en €1000 
 

6 

onder de €500 
 

42 

Herkomst aanvragen per kern 
 

Aantal 
goedgekeurd 
uit dorpen 
gemeente 
Heusden 

Vlijmen 14  
 
 
 

48 
 

 
 
  

Nieuwkuijk 3 
Haarsteeg 0 
Drunen 22 
Elshout 2 
Hedikhuizen 0 
Herpt 0 
Heusden  2 
Oudheusden 4 
Elders, 
Waalwijk 

1 

Historie aantal aanvragen individuele hulp 

december 2016  41  aanvragen 
december 2017  57  aanvragen 
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december 2018  40  aanvragen 
december 2019  60  aanvragen 

 
Verhouding Nederlanders en nieuwe bewoners van toegezegde aanvragen 

                              41                                 19 

Conclusies 2019 vergeleken met 2018 
 20 aanvragen meer dan in 2018, in verhouding beetje meer afwijzingen of afzeggingen 

 Medische aanvragen weer omlaag, huishoudelijke apparatuur sterk omhoog. 

 Nieuw:  kleding  en communicatie 

 Dit jaar niets aan huur en energie. 

 Overigen: ongeveer gelijkwaardig aantal 

 Bijna alle aanvragen (50 aanvragen)komen binnen via de professionele instanties. In 
totaal 8 eigen initiatief meer door vrouwen dan door mannen en 2 via een particuliere 
instanties. 

 8 Afgewezen aanvragen zeer divers, zie lijst; 2 teruggetrokken.  
 Aanvragen uit professionele instanties kwamen van: Farent, RIBW, Vluchtelingenwerk, 

MEE, bewindvoerders,Sterk Huis. 

 Nieuwe professionele instanties die zich gemeld hebben met aanvragen: Prisma, Contour 
de Twern, GGD, Buurthuis Heusden, Leunzorg, Verloskundig praktijk Samen, Bureau Zip, 
Kamer met kansen2live. 

 Vorig jaar contact gehad met 16 professionals, nu met 30. Farent (Juvans) en RIBW 
vragen de meeste hulp aan. Prisma groeit. 

 De meeste aanvragen zitten onder de €500,- 

De meeste aanvragen komen uit Drunen, wel 5 minder dan vorig jaar. (Van 27 naar 22)In Vlijmen 
zijn de aanvragen gestegen, verdubbeld (van 7 naar 14), Heusden is erbij gekomen. De rest 
gelijkwaardig aan 2018. 


