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Inleiding:  
 

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden is een vrijwilligersorganisatie.  
De vereniging komt oorspronkelijk voort uit de christelijke traditie van armenzorg. 
Vanuit de wens armoede te verzachten wordt hulp geboden aan mensen in nood, 
ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof:  

 

Ieder mens telt ! 
 

De vereniging is aangesloten bij de Vincentiusvereniging Nederland, die is verbonden 
met de Internationale Vincentiusvereniging in Parijs. De vereniging maakt zo deel uit 
van de internationale Society of Vincent de Paul die actief is in 148 landen over de hele 
wereld.  
 

De Vincentiusvereniging heeft een ANBI-status.  
 
Als mensen in dringende financiële of materiële nood verkeren, waarbij overheid en 
maatschappelijke organisaties niets (kunnen) bieden, wil de Vincentiusvereniging 
concrete hulp bieden aan individuele mensen en gezinnen in onze gemeente.  Dit is 
onze belangrijkste doelstelling.  
Onder het kopje ‘hulpaanvragen en hulpverlening’ wordt nader ingegaan op deze en 
andere vormen van hulpverlening.  
 
Om mensen in nood te kunnen helpen of projecten van derden te kunnen steunen is 
geld nodig.  
Onder het kopje ‘Financiering’ wordt beschreven op welke manieren de 
Vincentiusvereniging de benodigde financiën verwerft. 
 
Informatie over lidmaatschap, bestuurssamenstelling en netwerk worden in de 
betreffende paragrafen toegelicht. 
 
Tot slot worden de ambities voor de jaren 2022-2026 beschreven. 
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Doel 

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden stelt zich ten doel het opsporen en 
verzachten van maatschappelijke noden van individuen en van groepen van 
personen om daardoor, solidair, mee te werken aan de bevordering van ieders’ 
welzijn.  
 
De vereniging bevordert de onderlinge saamhorigheid van de leden en vrijwilligers 
die zich voor dit doel inzetten. 

Hulpaanvragen en hulpverlening 
Individuele hulp 

Het verlenen van vaak acute hulp aan individuele personen en gezinnen wordt door 
de Vincentiusvereniging gemeente Heusden als prioriteit 1 gezien.  
Dit gebeurt vooral als mensen in dringende financiële of materiële nood verkeren, en 
overheid en/of maatschappelijke organisaties niets (kunnen) betekenen. 

Aanvragen hiervoor komen vaak vanuit zorginstanties of vanuit de betrokkene of 
zijn/haar omgeving zelf. 

In 2021 zijn 44 hulpaanvragen bij de commissie hulpaanvragen van de 
Vincentiusvereniging binnengekomen. Een, waarschijnlijk door Corona, laag aantal.  
Ter vergelijking: In 2020 waren dat 73 hulpaanvragen en in 2018 en 2019 betrof het 
respectievelijk 40 en 60 hulpaanvragen.  

Vakantieweekproject :  

Dit eigen project van de Vincentiusvereniging bestaat uit het aanbieden van een 
vakantieweek aan gezinnen of personen die wegens hun financiële situatie hier zelf 
niet toe in staat zijn.   
Jaarlijks wordt bepaald hoeveel gezinnen op deze manier een vakantie kan worden 
aangeboden. Deze aantallen waren de laatste jaren oplopend van 8 naar 12. Door de 
corona epidemie konden in 2020 slechts 2 gezinnen op vakantie en in 2021 helaas 
geen. 
 
Kerstpakketten:  
 
Jaarlijks verzorgt en bezorgt de vereniging kerstpakketten aan gezinnen en 
individuele inwoners van onze gemeente. 
Elk jaar wordt het (ambitie-)aantal vastgesteld: in 2020 ging het om 40 
kerstpakketten. In 2021 zijn 45 kerstpakketten bezorgd.  
 
Voor de inhoud worden veel produkten zelf gekocht maar hebben we gelukkig ook 
een aantal sponsors. 
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Projecten van derden:  

Als de financiën dat toelaten worden ook projecten van derden ondersteund. Door 
het verenigingsbestuur zijn criteria opgesteld waar lokale en internationale projecten 
aan moeten voldoen willen zij in aanmerking kunnen komen voor zo’n financiële 
ondersteuning. Internationale projecten moeten bijvoorbeeld een band met de 
gemeente Heusden hebben. 

De normale gang van zaken bij het toekennen van projecten is als volgt: op 
uitnodiging van het bestuur kunnen leden en andere inwoners van onze gemeente 
lokale en internationale projecten voordragen. Deze projectaanvragen worden in de 
bestuursvergadering besproken: na toetsing aan onze criteria wordt door het 
bestuur per aanvraag  besloten al of niet financiële steun toe te kennen.  
Tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt vervolgens aan de leden  
verantwoording afgelegd over de genomen besluiten t.a.v. deze projecten. 

Financiering 

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden ontvangt financiële middelen uit de 
opbrengsten uit de Vincentiuswinkel in Drunen, door het jaarlijks organiseren van 
een Boekenbeurs en via giften.  Hieronder worden de activiteiten van de 
Vincentiuswinkel en de Boekenbeurs nader toegelicht.  

Vincentiuswinkel:  

In de kern Drunen bevindt zich de Vincentiuswinkel.  De Vincentiuswinkel is 
ondergebracht in een eigen stichting met een eigen bestuur. In de statuten van deze 
stichting is opgenomen dat alle netto-opbrengsten van de Vincentiuswinkel ten 
goede komen aan de Vincentiusvereniging.  
 
De winkel draait geheel op de inzet van bijna 40 vrijwilligers. Daarbij is er ook plaats 
voor vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vrijwilligersbestand kent 
nauwelijks verloop. Sinds de opening in april 2016 neemt het aantal klanten nog 
steeds toe. 
 
In 2021 kon de Vincentiuswinkel, ondanks tijdelijke sluiting door Corona, een bedrag 
van € 32.117 uitkeren aan de vereniging. 
 
Boekenbeurs: 

In het laatste weekend van oktober vindt jaarlijks  de Vincentius Boekenbeurs plaats. 
Al jaren kunnen we gebruik maken van de tentzaal van Focolare op het terrein van 
Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. 

Gebruikte boeken die door het jaar heen worden aangeboden bij de 
Vincentiuswinkel worden hier te koop aangeboden.  
Vaak betreft het meer dan 40.000 boeken, die worden opgeslagen en tijdens de 
beurs worden uitgestald. 
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In 2019 bezochten meer dan 1400 mensen deze beurs en was er een omzet van 
ongeveer € 18.000.  
De corona pandemie maakte de beurs in 2020 onmogelijk. 
In 2021 ging de boekenbeurs gelukkig wel door. Een, ondanks Corona maatregelen, 
zeer geslaagde 34e Boekenbeurs met een bezoekersaantal van bijna 1200 en een 
omzet van ruim  €15.000. 

Lidmaatschap 

De vereniging is open voor iedere inwoner van de gemeente Heusden die haar 
grondslag onderschrijft en wil meewerken aan de verwezenlijking van haar 
doelstellingen. De vereniging kent leden, vrijwilligers en begunstigers.   

Bestuurssamenstelling anno 2022 
Voorzitter  : dhr. Jan van Loon 
Secretaris  : mw. Annemarie van Drunen-Brandts  
Penningmeester : dhr. Frans Baars  
Lid   : mw. Lies van Eggelen-Geurds (hulpverlening) 
Lid   : dhr. Kees van Riel (projecten) 
Lid   : dhr. Rick Creemers (communicatie en p.r.) 
Aspirant-Lid  : Mw. Thea van Esch (hulpverlening) 

Netwerk 

Er worden contacten onderhouden met andere instanties en verenigingen met 
overeenkomstige doelstelling of die ons van dienst kunnen zijn bij de verwezenlijking 
van onze doelstellingen, zoals: 

o Gemeente Heusden 
o Farent 
o Contour de Twern  
o Voedselbank Drunen en voedselbank Vlijmen 
o Stichting Vluchtelingenwerk Heusden 
o RIBW  
o MEE  
o Bijeen 
o Prisma 
o Parochie St. Augustinus (Vlijmen, Haarsteeg, Nieuwkuijk, Vliedberg)  
o Parochie Wonderbare Moeder ( Drunen, ,Elshout, Heusden, Herpt)  
o Protestantse Gemeente Drunen   
o Protestantse Gemeente Vlijmen  
o Stichting Abdij Mariënkroon  
o Focolare gemeenschap  
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Ambities voor de periode 2022-2026:  
 

1. Het continueren van de huidige wijze van inkomsten verwerven 
(via Vincentiuswinkel en Boekenbeurs) met als doel om de inkomsten op 
minstens het huidige niveau te houden. 

 
2. Het continueren en, indien financieel mogelijk, jaarlijks verhogen van het aantal 

gezinnen wat deelneemt aan het eigen vakantieproject (in 2020: 12 gezinnen 
gepland) en van het aantal Kerstpakketten (in 2021: 45 pakketten).  

 

3. Gezien het belang voor het verlenen van goede hulpverlening willen we blijven 
investeren in goede contacten met professionele instellingen op sociaal 
maatschappelijk gebied  

 
4. Meer bekend worden met armoedebestrijding door de overheid, met name om 

na te gaan op welke zaken wij ons kunnen en willen richten (steun waar anderen 
dit niet bieden).  
 

5. Wij willen op gemeente-nivo meepraten over armoede(-verzachting) 
 

6. In de media geregeld aandacht vragen voor het bestaan en doelstelling van de 
Vincentiusvereniging gemeente Heusden met als doelen:  

• vergroten van onze naamsbekendheid zeker ook bij jongeren 

• wijzen op de mogelijkheid hulpaanvragen te doen 

• wijzen op de mogelijkheid aanvragen indienen voor ondersteuning 
van projecten 
 

7. De leden en vrijwilligers zijn in onze vereniging vaak de dragende en stuwende 
krachten. Vanuit dit bewustzijn wil de Vincentiusvereniging (extra) aandacht 
geven en waardering hebben voor haar leden en vrijwilligers.  

 

8. Vergroten van het ledental door werving van nieuwe leden. Met ‘waarborging 
continuïteit’ in het achterhoofd willen we met name ook gaan zoeken naar 
jongere leden en vrijwilligers. 

 

9. Onderzoeken van de mogelijkheid van een tweede winkel in de gemeente 

Heusden. 
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Gegevens Vincentiusvereniging gemeente Heusden  

Secretariaat:  
de Amazone 24  
5152 WG Drunen  
Tel: 0416-376145 /  06-13753058  

e-mail: 
amcebrandts@hotmail.com  

Website: 
www.vincentiusheusden.nl  

 
IBAN NL 48 RBRB 0929 0107 52  
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder no. 17 15 49 31  
ANBI-status  


