Vincentius vereniging Groenlo
Beleidsplan 2019-2020
Doelstelling:
Het doel van Vincentius vereniging Groenlo, hierna te noemen VG, is omschreven in de statuten
van VG.
De vereniging stelt zich ten doel het bieden van materiële en financiële hulp aan zwakken en
minder bedeelden in onze samenleving.
Vrij vertaald richt de VG zich op:
 het bieden van directe hulp in nood
 het opkomen voor groeperingen en individuen in problemen
 de strijd aanbinden tegen oorzaken van menselijk leed.

Samenwerking:
VG onderhoudt contacten met gelijkgerichte organisaties en instanties. Te denken valt hierbij aan
Schuldhulp Op Maat (SOM), Formulierenbrigade, Voedselbank, Stadskamer, Repair café,
contacten met de landelijke vereniging, Vincentius regio oost, samenwerking bij activiteiten van VG
met de plaatselijke vereniging De Zonnebloem.

Taken van de VG.









Onderhouden van een netwerk ter bevordering van de belangen van de vereniging.
Uitwisselen van informatie, kennis en ervaring met zusterverenigingen.
Het beheren van een kringloopwinkel. Van de opbrengsten wordt een deel gebruikt voor
huisvestingskosten afschrijving en onderhoud van het gebouw en vervoer goederen.
Tevens wordt een klein deel weggezet als buffer voor slechtere tijden. Het grootste deel van
de opbrengst wordt gebruikt voor lediging van nood en het verstrekken van renteloze
leningen aan cliënten.
Het onderhouden van contacten met een zustervereniging in Polen en daar de winkel
voorzien van goederen.
Uitgiftepunt van de voedselbank.
Het stimuleren en ondersteunen van ontwikkelingswerk voor jongeren.
In 2015 is een werkcommissie ingesteld om de haalbaarheid te onderzoeken van een
grotere locatie. Het doel van die locatie is: het opzetten van een sociaal centrum Van
mensen, voor mensen.

Samenstelling VG. Bestuur:
VG kent een bestuur dat bestaat uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en 2
leden. VG heeft een financieel deskundige die de boeken bijhoudt en per kwartaal een financieel
overzicht opstelt.

Werkgroepen:
Om te komen tot een platte organisatie die snel kan werken en waarin de vrijwilligers ( momenteel
63) met hun specialismen te werk kunnen worden gesteld, zijn een aantal werkgroepen in het
leven geroepen:
Iedere werkgroep heeft een vertegenwoordiger die de leden aanstuurt. De vertegenwoordiger is
aanwezig bij het maandelijks werkgroepenoverleg waarin de activiteiten worden besproken.

Hulp werkgroepen,
cliëntenhulp
werkzaamheden: financiële en materiele hulp aan minderbedeelden in Oost Gelre

Voedselbank
Inschrijvingen en uitgiften voedselpakketten

Attenties
Kerstattentie, Sinterklaas actie: voor huishoudens op bijstand niveau in Groenlo

Scholen en clubs
Contacten met scholen e.a. , over financiële ondersteuning van schoolactiviteiten, voor
kinderen van minder draagkrachtige ouders in Groenlo

Vakanties
Het financieel ondersteunen van vakantiemogelijkheden voor minderbedeelden
Sociale stage: Ondersteuning ontwikkelingsprojecten jongeren

Activiteiten werkgroepen
Ontmoetingsdagen
Het organiseren van 2 ontspanning- en bezinningsdagen voor ouderen en invaliden

Maaltijd project
maandelijks wordt er samen met alleen gaanden een maaltijd klaargemaakt, genuttigd en
gezellig bijgepraat.

Werkgroep projecthulp
hulp aan Caritas Polen door levering / transport van hier niet verkoopbare goederen;
hulp aan ontwikkelingslanden door levering aan SAM’s Kledingactie;

Werkgroep onderhoud
werkzaamheden: schoonmaak en onderhoud: kantoor, winkel,
parkeerterrein.

overige ruimtes en

Locatie commissie
Houd zich bezig met het zoeken en realiseren van een nieuwe locatie

De winkel
Ontvangst, transport, sorteren, repareren, prijzen en verkoop van goederen

Werkgroep boeken
uitzoeken en sorteren en prijzen van boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, etc.
.

