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1. Organisatiegegevens
Vincentius is een vereniging die zich bezighoudt met het helpen van minderbedeelden in de
samenleving. We doen dit door geld te genereren met onze Vincentius kringloopwinkel. Met behulp
van interne werkgroepen en in overleg met externe instellingen zorgen we dat dit geld op de juiste
plek terecht komt. Ons werkgebied zijn de gemeenten Oost Gelre en Berkelland.

1.1 Basisgegevens
Vincentiusvereniging Groenlo (Vincentius) is in 1853 opgericht met als statutaire doelstelling het
‘opsporen en lenigen van maatschappelijke noden en behoeften van individuen en groepen van
personen teneinde daardoor in solidariteit met de samenleving mee te werken aan de bevordering
van het algemeen maatschappelijk welzijn.’
Statutair
Organisatienaam: Vincentiusvereniging Groenlo
KvK-nummer: 40102563
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jan Pape
Secretaris: Harry Pothof
Penningmeester: Theo te Plate
Locatiecommissie
In de ledenvergadering is een locatiecommissie aangesteld met de opdracht:
Het zoeken van een nieuwe locatie voor huidige en toekomstige activiteiten met een mogelijke
verkoop van de huidige locatie. Dit projectplan heeft betrekking op de activiteiten rondom de
aankoop, verbouwing en inrichting van de nieuwe locatie.
Vrijwilligers
Vincentiusvereniging beschikt over ± 65 “eigen” vrijwilliger en daarnaast werken we samen met ± 40
vrijwilligers van Schuldhulp op Maat (SOM) die, waar mogelijk, werken van ons huidige gebouw.
Eigen gebouw
Vincentiusvereniging beschikt over een eigen gebouw (de huidige locatie) met een oppervlakte van
350 m2 winkel, 40 m2 sorteer, vergader en koffie ruimte. Door ruimtegebrek vinden helaas veel
activiteiten nu elders plaats.

1.2 Doelgroep en activiteiten
In dit hoofdstuk hebben wij de doelgroep van Vincentiusvereniging omschreven, de activiteiten van
de Vincentius winkel en de activiteiten die m.b.v. de inkomsten van de Vincentius winkel worden
georganiseerd.
1.2.1 Doelgroep
De doelgroep van Vincentius zijn de minder bedeelden en zwakkeren in de samenleving van Oost
Gelre en Berkelland. Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met sociale en/of financiële problematiek,
waaronder gezinnen, alleenstaanden, jongeren, ouderen, minder validen, statushouders en mensen
met een beperking.
1.1.1 Vincentius winkel
De Vincentius winkel Is een winkel waar nog goede goederen, zoals meubels, witgoed en kleding,
voor betaalbare prijzen te koop worden aangeboden. Deze goederen worden beschikbaar gesteld
door mensen die onze vereniging een warmhart toedragen. Ze worden door onze vrijwilligers met
een bestelbus opgehaald, gesorteerd en gerepareerd.
De winkel opbrengst bedraagt zo’n € 60.000 tot € 70.000 per jaar.

De dames bezig met het sorteren van binnen
gebrachte goederen.

De winkel wordt gerund door onze vrijwilligers. Met beschikbaar gestelde cadeau bonnen,
verantwoord uitgegeven door betrokken instanties als SOM, is de doelgroep tegelijkertijd ook klant in
onze winkel. Met de opbrengsten uit de winkel wordt vervolgens hulp geboden aan de doelgroep, op
uiteenlopende manieren (zie de werkgroepen).
Vincentiusvereniging Groenlo is bij uitstek een vereniging van en voor mensen.
We benadrukken dat Vincentius geen ondersteuning vraagt voor de onderstaande activiteiten. Deze
aanvraag heeft enkel betrekking op de realisatie van de nieuwe locatie, welke noodzakelijk is voor de
continuïteit en opschaling van de activiteiten voor de doelgroep.
1.1.2 Besteding inkomsten Vincentius winkel
Cliënten hulp (directe hulp) cliëntenraad bestaande uit 6 vrijwilligers, maandelijks overleg
Door ruimtegebrek vindt het overleg en uitgifte plaats bij de penningmeester thuis.
De werkgroep houd zich bezig met het verstrekken van geld en goederen aan cliënten.
Het betreft persoonlijke aanvragen en aanvragen door instellingen als SOM, Sensire, Sdoa en
Vluchtelingenwerk voor cliënten.
Aanvragen ingediend onder de € 500,- worden met 2 personen besproken en indien gewenst gelijk
afgehandeld. Grotere aanvragen met name structurele en renteloze leningen worden in een
maandelijks overleg besproken en na akkoord toegekend.
Jaarlijks wordt +/- € 50.000,- aan geld en goederen uitgegeven aan 160 tot 200 gezinnen of personen.

Schuldhulp op Maat (SOM) +/- 40 opgeleide vrijwilligers waarvan 2 coördinatoren
Werkgebied gemeenten Berkelland en Oost Gelre. Helpen mensen met het oplossen van financiële
problemen. Per jaar worden zo’n 100 gezinnen/personen zo ver geholpen dat ze weer grip hebben op
hun financiële situatie en weer zelfstandig verder kunnen. Voor directe hulp (financieel of goederen)
wordt er door de maatjes contact opgenomen met onze cliëntenraad.
De evaluatiegesprekken vinden zo veel mogelijk plaats in ons huidige gebouw. Alle andere
activiteiten als scholing vinden door ruimtegebrek elders plaats.
Voedselbank Groenlo (± 5 vrijwilligers)
Vincentiusvereniging verzorgd de intake, het transport en de uitgifte van de pakketten in Groenlo en
de directe omgeving. Gemiddeld helpen we ± 35 cliënten per week.
Er is momenteel geen wachtruimte. Door ruimtegebrek moeten de deelnemers vaak buiten wachten.
De uitgifteruimte wordt momenteel gedeeld met andere activiteiten. Vanwege de eisen aan de
hygiëne is deze ruimte eigenlijk niet geschikt als uitgiftepunt.

Verdeling van de voedselpakketten in onze sorteerruimte van
goederen.

Ontmoetingsdagen ouderen en hulpbehoevenden (+/- 10 vrijwilligers)
In samenwerking met de Zonebloem worden jaarlijks enkele dagen georganiseerd voor ouderen en
hulpbehoevende mensen. En wordt een educatief programma aangeboden op basis van samenzijn en
gezelligheid. Hieraan wordt deelgenomen door ongeveer 160 personen. In samenwerking met De
Stadskamer zouden we deze activiteit graag willen uitbreiden, ook voor andere doelgroepen zoals
jongeren en statushouders. Door ruimtegebrek vindt deze activiteit momenteel elders plaats.
Eettafel voor eenzame mensen (+/- 6 vrijwilliger)
Elke 2de vrijdag van de maand wordt gezamenlijke een maaltijd bereid en genuttigd met als doel

Voorbereiding van de maaltijd door
deelnemers

Het samen zijn voor de maaltijd.

ontmoeting en gezelligheid. Ook deze activiteit willen we, in samenwerking met De Stadskamer, op
onze nieuwe locatie graag uitbreiden. Deze activiteit vind ook door ruimtegebrek elders plaats en
bied slechts plek voor maximaal 24 personen. De belangstelling is zelfs nu al vele malen groter.

Kerstactie voor bijstandsgezinnen
Georganiseerd met 6 vrijwilligers in samenwerking met sociale diens Oost Achterhoek en SOM.
Ongeveer 170 gezinnen (230 volwassenen 50 Kinderen) die leven op of onder bijstandsniveau
ontvangen een attentie in de vorm van een klein geldbedrag en een cadeaubon.
Hieraan wordt ongeveer €16.000 besteed.
Ondersteuning leerlingen
Op verzoek van scholen worden jaarlijks 5 a 10 kinderen geholpen met financiële middelen voor
extra kosten (uitstapjes, aankoop van een laptop, enz.) die de ouders niet kunnen opbrengen.
Ook worden we door het onderwijzend personeel geattendeerd op kinderen van gezinnen die hulp
kunnen gebruiken.
Vakantie project
Via SOM maatjes en andere betrokken instanties worden we geattendeerd op gezinnen of ouderen
die het moeilijk hebben en waar een aangeboden vakantie weer lucht en ruimte kan geven.
In dien mogelijk doen we dit samen met Vincentius Nederland. Wij zorgen onder andere voor
vervoer, verteringsgeld en de kosten van een huisje of chalet.
Sociale stages
In overleg met voortgezet onderwijs bieden we stage plekken aan jongeren. We confronteren ze met
de huidige armoede en laten hun mee denken en werken in het oplossen van deze problemen.
Ondersteuning ontwikkelingswerk jongeren
Jongeren die op vrijwillige basis een periode ontwikkelingswerk gaan doen ontvangen een bedrag dat
aldaar besteed moet worden aan hun project.
Door onbekendheid gebeurt dit helaas een enkele keer per jaar. We hopen hier, van uit onze nieuwe
locatie, meer aandacht aan te kunnen besteden.

Engelse les en tuinbouwonderwijs doorleerlingen in Tanzania
Caritas Polen
Goederen die in onze winkel niet verkocht worden gaan op transport naar een caritas winkel in
Polen. De goederen worden hier toebedeeld aan behoeftigen en deels verkocht. De opbrengsten
worden besteed aan een gaarkeuken waar dagelijks ± 60 tot 90 mensen een maaltijd kleding en
medische zorg worden aangeboden. Om de 2 jaar brengen we met betrokken vrijwilligers een bezoek
aan dit project en worden onze mensen geconfronteerd met de waarden van hun werk.
Financiële ondersteuning lokale partners
Vincentius ondersteunt een aantal lokale samenwerkingspartners die zich ook richten op kwetsbare
mensen in de gemeenten Oost-Gelre en Berkelland. Het gaat om de volgende organisaties.
- De Lely: Hospice groep met vrijwilligers die we jaarlijks financieel ondersteunen.
- Voedselbank: Het verdeelcentrum van de voedselbank in onze gemeente met vrijwilligers,
- Musie Sium, Sticht. Furaha: Dit is een stichting uit onze buurgemeente die zich bezig houd met
een betere integratie van Eritrese statushouders in Berkelland.

2. Aanleiding zoek toch nieuwe locatie
Het huidige pand is te klein en de ruimten zijn bovendien niet geschikt voor uitvoering van alle
activiteiten. We ervaren de volgende problemen/knelpunten op de huidige locatie:
- Onvoldoende ruimte voor onze huidige activiteiten en de nodige uitbreiding hier van.
- Te krappe sorteer- en verwerkingsruimte voor goederen
- Te weinig en te krappe ruimtes voor vergaderen en overleg
- Te klein winkeloppervlak
- Terplekke geen ruimte voor opslag van goederen
- (veel transport bewegingen door opslag van goederen elders)
- Parkeerproblemen voor bezoekers
- Overlast voor buren
- Te krappe openingsmogelijkheden
Een locatiecommissie is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie die geschikt is voor de huidige
activiteiten en nieuwe activiteiten die voor de toekomst staan gepland. Bij deze zoektocht is rekening
gehouden met het financiële draagkracht van de vereniging.
Wensen ten aanzien van de nieuwe locatie zijn:
- Meer parkeer ruimte
- Meer ruimte voor huidige en nieuwe activiteiten
- Meer winkelruimte
- Meer werk en vergader ruimte
- Mogelijkheid van inpandige opslag van goederen
- Het bieden van huisvesting voor betrokken partijen waar we mee gaan samenwerken.
- Indien mogelijk een betere herkenbare zicht locatie
- De huisvestingskosten mogen niet veel hoger worden dan de huidige € 11.500,- per jaar.

3. Projectdoelstelling en verwachte effecten
Vincentius Vereniging is de laatste jaren uit haar jasje gegroeid. Het gevolg van het ruimtegebrek is
dat zij haar ambitieuze doelstellingen op de huidige locatie niet waar kan maken en dat het niet
optimaal kunnen uitvoeren van activiteiten ten koste gaat van het doelgroep bereik. De aankoop,
verbouw en inrichting van het nieuwe pand is geen doel op zich, maar slechts een middel om
belangrijke sociaal-maatschappelijke effecten te kunnen realiseren. Het project vergroot de
toekomstbestendigheid van onze Vincentiusvereniging.
Wij stoppen liever geen geld in stenen maar helaas hebben we een sober, functioneel en herkenbaar
gebouw nodig om mensen in de toekomst te kunnen helpen.
Door middel van dit project verwachten wij de volgende doelstellingen en effecten te realiseren:
Uitbreiding van activiteiten; voorzien in de behoefte van de doelgroep
De huidige locatie is te klein, waardoor wij niet het maximale kunnen doen voor de doelgroep. De
nieuwe locatie maakt het mogelijk om de bestaande activiteiten uit te breiden en beter invulling te
geven aan de doelstellingen van de participatiemaatschappij, door het bieden van hulp aan mensen
(gezinnen/personen) met financiële, sociale of maatschappelijke problemen in een laagdrempelige
setting en indien nodig onder begeleiding van professionals.
We hechten veel waarde aan gelijkwaardigheid en wederkerigheid, een basisprincipe van onze
vereniging. Mensen die hulp van ons ontvangen dragen vaak ook hun steentje bij als vrijwilliger.
Kortom: er is sprake van actieve betrokkenheid vanuit de doelgroep bij de activiteiten die wij
organiseren en dat geldt ook voor de realisatie van de nieuwe locatie. Meerdere mensen hebben al
aangeboden om te helpen bij het verbouwen, verhuizen en inrichten van de locatie. Dit is ook
tekenend voor het draagvlak.
Sociaal centrum t.b.v. netwerkvorming met vangnetfunctie
Ons doel is niet het creëren van een langdurige afhankelijkheidsrelatie. Vanuit de tijdelijke
ondersteuning streven we naar een situatie waarin de mensen weer regie over hun leven krijgen. De
mensen blijven ook vaak nadien betrokken bij Vincentiusvereniging. Op de nieuwe locatie hebben we
meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren die zijn gericht op het versterken van sociale
netwerken, zoals gezamenlijke praat- en eettafels. Samen met de nieuwe werkgroepen krijgt onze
vereniging een vangnetfunctie.
Verbetering doelgroep bereik via efficiënte samenwerking
De nieuwe locatie maakt het mogelijk om de samenwerking met partnerorganisaties te intensiveren
en op die manier het doelgroep bereik via deze samenwerkingsverbanden te vergroten. Concreet
houdt deze intensivering in dat wij in het Vincentiushuis ruimte beschikbaar gaan stellen aan deze
samenwerkingspartners, zijnde maatschappelijke instellingen. Hierdoor kunnen ook zij hun
dienstverlening uitbreiden en aangezien deze samenwerkingspartners zich richten tot dezelfde
doelgroep, kan er naar elkaar worden doorverwezen binnen hetzelfde pand. Het gaat om de
Stadskamer Groenlo, Ziekenomroep ZSOSM, Schuldhulp op Maat, Formulierenbrigade en Repair Café
Groenlo. (voor meer info zie bijlage ”Betrokken partijen”)
Dit zijn organisaties die zich richten tot onze doelgroep. Aanwezigheid in hetzelfde pand leidt tot een
efficiëntievoordeel. Zie ook de informatiebijlage over de betrokken partijen.
Vergroten financiële zelfredzaamheid en verduurzaming activiteiten
Vincentiusvereniging beschikt op de huidige locatie over een kringloopwinkel die goed wordt bezocht
door zowel mensen met een kleine portemonnee, verzamelaars als overige bezoekers uit de
omgeving. De goederen worden beschikbaar gesteld door mensen die onze activiteiten ondersteunen
en ons een warm hard toedragen.

De gerealiseerde winst (in 2018 zo’n € 60.000) wordt zo veel mogelijk besteed aan financiële hulp en
ondersteuning van genoemde projecten. Op de nieuwe locatie kan de kringloopwinkel verder
worden uitgebreid, waardoor we over extra middelen beschikken voor doelgroep activiteiten. Door
middel van energiebesparende en -opwekkende maatregelen zal het pand grotendeels
energieneutraal worden. De verhuizing zal de financiële zelfstandigheid van de vereniging vergroten
doordat de inkomsten toenemen en de energielasten omlaag gaan. Het project heeft een duurzaam
effect.
Activiteiten nieuwe locatie
Op onze nieuwe locatie kunnen we onze huidige activiteiten samenbrengen en in samenwerking met
de gehuisveste partners, onze activiteiten uitbreiden en de nodige nieuw activiteiten op pakken.
Mogelijkheden zijn:
• Begeleiding van probleemgezinnen met geschoolde vrijwilligers onder begeleiding van
deskundigen.
• Het beter leren benutten van de inhoud van de voedselpakketten. (kook lessen)
• Samen met de Stadskamer begeleiden en stimuleren van mensen die zich buitengesloten
voelen middels het aanbieden van activiteiten in onze kringloopwinkel zoals reparatie,
onderhoud en op pimpen van goederen. Mensen weer een gevoel van waarde geven.
Afweging huren of kopen
We hebben besloten tot kopen:
• omdat we al in het bezit zijn van een schuldenvrij eigen gebouw;
• we het rendement van ons eigen vermogen hiermee beter kunnen benutten;
• hier mee onze huisvestingskosten zo laagmogelijk kunnen houden;
• we al meer dan 165 jaar actief zijn met hulp aan minderbedeelden en met het oog op
participatiewetgeving vertrouwen hebben in een blijvende behoefte van onze vereniging.

4. Planning en fasering
Project ‘Vincentiushuis Van en Voor Mensen’ wordt gerealiseerd in de periode maart 2020 t/m maart
2021. In maart 2020 worden de koop- en verkoopovereenkomsten ondertekend en in maart 2021
staat de oplevering van het nieuwe pand gepland.
Februari 2015
T/m 2017
Maart 2018
April 2018
November 2018
December 2018

Januari 2019
Februari 2019
April 2019

Juli 2019

Augustus 2019
September 2019
November 2019
Januari 2020
Februari 2020

Maart 2020

April 2020
Mei 2020
Juli 2020

September 2020
December 2020
Maart 2021
April 2021
Mei 2021

In de ledenvergadering is een locatie commissie aangesteld.
Meerdere locaties bezichtigd en onderzocht.
Start overleg met de gebr. Klein Gunnewiek m.b.t. aankoop pand Arink
Mogelijkheden bekeken en verwerkt in een schetsplan.
Per email (28 november) voorstel prijzen verkoop huidige en aankoop pand
garage Arink door de geb. Klein Gunnewiek.
- Akkoordverklaring verkoop en aankoop bedragen pand Arink
- Overleg met gem. Oost Gelre m.b.t. bestemmingswijziging.
- Overleg en mogelijke toezeggingen investeringsinstellingen.
- Overleg en inventarisatie wensen betrokken partijen
(Stadskamer, Ziekenomroep, SOM, Repair Café)
Aanpassing inrichtingsplan
Goedkeuring plannen op ledenvergadering door de leden
- Inschakeling architectenbureau “De Witte Van der Heijden” voor
vergunningstraject
- Opstarten Gemeentelijk traject m.b.t. Welstand, schone grond verklaring,
akoestisch onderzoek, bestemmingswijziging enz.
- Opvragen offertes (indicatie) voor aanpassing en inrichting nieuwe situatie.
- Maken nieuwe investering en exploitatie begroting.
- Inventarisatie subsidie mogelijkheden.
- Informeren en overleg omwonenden rond de nieuwe locatie.
- Gemeentelijke (Ambtelijke en college) goedkeuring van de plannen.
- Opstarten aanvragen van de benodigde financiering.
- Opvragen van offertes (indicatie kosten) voor aanpassing en inrichting.
- Start subsidie aanvragen
- Pitchen voor de Leader aanvraag.
- Aanvraag lening PCI en versturen donatiebrief
- Globale inventarisatie tussenstand subsidies en haalbaarheidskansen.
- Indien nodig aanpassen plannen i.v.m. financieringsmogelijkheden.
- Indien nodig opvragen van aangepaste uitvoeringsoffertes
- Indien nodig bijstellen investerings- en exploitatiebegroting
Beslissingsmoment (doorgaan of stoppen)
- Opstellen en tekenen financieringsovereenkomsten
- Opstellen en tekenen koop en verkoopcontract gebouwen
- Oplevering en aanvaarding gebouw (garage Arink)
Aanvang benodigde sloopwerkzaamheden
- Aanvang bouwkundige aanpassingen van gebouw
- Renovatie dak
- Oplevering bouwwerkzaamheden
- Aanvang installatie techniek (elektra, water enz.)
- Plaatsen zonnecollectoren
Aanvang schilderwerk en afwerken vloeren
Aanvang inrichtingswerkzaamheden binnen en buiten
Oplevering totale gebouw
- Verhuizing naar nieuwe locatie van Vincentius en alle betrokken instellingen
- Oplevering oude locatie
Officiële opening nieuwe locatie

5. Kenmerken van de nieuwe locatie
Het pand is een bestaande garage met showroom uit de jaren 70. Momenteel wordt het pand
verhuurd aan een webshop voor de opslag van goederen. Eigenaar van het pand is Gebr. Klein
Gunnewiek BV uit Groenlo

5.1 “Ruil” van panden
We hebben een akkoord met de huidige eigenaar met betrekking tot de aankoop prijs (€ 200.000,-)
en de verkoopprijs (overname) van ons eigen pand (€ 125.000,-) op voorwaarde van het aanwezig zijn
van o.a. een recente schone grond verklaring van de percelen, een financieel akkoord m.b.t.
voldoende subsidiëring en financiering voor de aankoop door ons, een akkoord van overheden m.b.t.
de bestemmingswijziging enz.
Het beslissingsmoment van koop en verkoop is i.v.m. nog lopende zaken voorlopig vastgesteld op half
maart 2020.

5.2 De ligging
Het pand ligt op steenworpafstand van het oude pand, waardoor de verhuizing organisatorisch
eenvoudig is te realiseren. Een ander nog groter voordeel is dat we in dezelfde buurt actief blijven en
dat de verhuizing dus geen enkele negatieve impact heeft op de doelgroep. Voor velen is onze
aanwezigheid van groot belang.

5.3 Kenmerken van het nieuwe pand
Het nieuwe pand heeft een oppervlakte van 1180 m2 tegenover 390 m2 in het oude pand (zie ook de
plattegrond). Het totale terrein opp. is 2440 m2. Deze extra ruimte hebben wij hard nodig, aangezien
wij op de huidige locatie uit ons jasje zijn gegroeid. Dankzij deze uitbreiding kunnen wij veel nieuwe
activiteiten uitvoeren, waarmee onze doelgroep wordt geholpen. Zie daarvoor de paragraaf
‘doelstelling en verwachte effecten’ in dit document.

5.4 Vergunningen
De benodigde onderzoeken, welstand, schone grond verklaring, flora en fauna, akoestisch, en
verkeerstechnisch onderzoek en het buurtoverleg zijn afgerond en akkoord bevonden. Er is
momenteel een college akkoord. Het college heeft inmiddels aangegeven ook akkoord te gaan met
een bijdrage van 50% voor het realiseren van een Leader-subsidie met een totaal bedrag van
€ 120.000,Inrichting en aanpassing gebouw
In overleg met betrokken instellingen als Ziekenomroep, Repair Café, Stadskamer, SOM en
Formulieren brigade is de indeling van de ruimtes in het gebouw aangepast. Ook het dak moest
worden vernieuwd en tevens beter geïsoleerd. In opdracht van Welstand en gemeente is de
voorgevel voorzien van een verfrissende uitstraling (ons uitgangspunt was een sobere niet te
kostbare aanpassing). Zo is ook de buitenruimte voorzien van de nodige parkeerplaatsen, groen en
aanpassingen voor minder validen.

Bijlage 1 bevat een plattegrond van de huidige indeling van het pand en een tekening van de
gewenste indeling.

Aanzichten nieuwe situatie Vincentiushuis

6. Samenwerkingsverbanden
Vincentiusvereniging Groenlo heeft verscheidene samenwerkingspartners die gebruik gaan maken
van onze nieuwe locatie. In dit hoofdstuk zetten wij uiteen op welke wijze zij profiteren van de
nieuwe grotere locatie, hoe bestaande samenwerkingen kunnen worden geïntensiveerd en welke
nieuwe samenwerkingskansen ontstaan.

6.1 Stadskamer Groenlo
Het doel van de Stadskamer Groenlo is hulp bieden aan mensen die zich buitengesloten voelen.
Het bieden van een gestructureerde laagdrempelige inloop voor kennismaking, bewustwording en
begeleiding van cliënten naar mogelijke activiteiten. Dit realiseert de stadskamer door middel van het
verleiden, faciliteren en verbinden van mensen in (kwetsbare) situaties door het bieden van
wisselende activiteiten om mensen verder te ontwikkelen en weer ondernemend te maken. De
organisatie bestaat uit een beroepskracht en een 30-tal vrijwilligers.
Momenteel wordt door de Stadskamer op 2 halve dagen in de week een kelderruimte gehuurd.
Op de nieuwe locatie van Vincentiusvereniging Groenlo verwacht Stadskamer Groenlo in
samenwerking met Vincentius en de betrokken instanties meer te kunnen bieden qua groei en
ontwikkeling van cliënten.
“Als Stadskamer krijgen wij in dit verband meer “ruimte” om mensen te bewegen richting activiteiten
en vrijwilligerswerk. Op de locatie zelf kunnen deelnemers heel voorzichtig proeven aan
(vrijwilligers)werk als zij die beweging willen maken. Denk hierbij -naast de inloop- aan activiteiten in
de kringloopwinkel, Repair Café, bij de voedselbank en koken. Mensen worden hiermee meer verleid
tot participatie, en mee doen. Een laagdrempelige locatie die beter past bij onzen activiteiten en beter
herkenbaar is voor onze doelgroep.”

Groenlo
6.2 Ziekenomroep ZSOM
De doelstelling van Ziekenomroep ZSOM is het maken van televisieprogramma’s voor de
hulpbehoevende medemens, zieken en bejaarden. De organisatie beschikt over 31 vrijwilligers.
Op de huidige locatie huurt ZSOM een kelderruimte bij Zorgcombinatie Marga Klompé, complex
Molenberg (niet bij Vincentius Vereniging).
In de bestaande situatie maakt ZSOM 2-wekelijkse programma’s (regio journaals) die worden
uitgezonden in tehuizen die vallen onder Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, het
streekziekenhuis Koningin Beatrix en Careaz.
Op de nieuwe locatie kan men regionieuws en activiteiten in beeldvorm voor mensen thuis
aanbieden, speciaal voor aan huis gekluisterde ouderen, zieken en de hulpbehoevende medemens.
Een groot voordeel van de nieuwe locatie is dat men zichtbaar is (niet langer in de kelderruimte) en
er meer ruimte en betrokkenheid ontstaat met de gevestigde verenigingen. Ook bied dit
mogelijkheden om van uit de stadskamer mensen (cliënten) te betrekken in de omroep activiteiten.
Meer informatie over Ziekenomroep ZSOM: http://www.zsom.nl/?page_id=199

6.3 Stichting Schuldhulp op Maat Groenlo
De doelstelling van Stichting Schuldhulp op Maat Groenlo is het voorkomen en oplossen van
financiële schuldproblematiek van particulieren in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. Het doel
is de cliënten te leren om weer zelfstandig grip te krijgen op hun financiële situatie.
In de huidige situatie maakt de stichting gebruik van de locatie van Vincentiusvereniging Groenlo
voor de evaluatie gesprekken. De bestuursvergaderingen en infoavonden voor de maatjes vinden
elders plaats. De stichting beschikt over ± 40 vrijwilligers waaronder 2 coördinatoren.

Op de nieuwe locatie van Vincentiusvereniging kan men naast het oplossen van de
schuldenproblematiek meer tijd gaan besteden aan preventie. Jongeren met hun studielast en dure
abonnementen zijn een nieuwe doelgroep.
“Het voordeel van de nieuwe locatie van Vincentiusvereniging Groenlo is dat we kunnen beschikken
over een vaste ruimte in het gebouw waardoor er een efficiëntieslag kan worden gemaakt. We
worden beter herkenbaar. Het karakter van het nieuwe gebouw werkt drempelverlagend voor de om
hulp zoekende medemens.”

6.4 Formulierenbrigade
De formulierenbrigade biedt administratieve hulp die moeite hebben met het lezen, begrijpen en
invullen van allerlei formulieren. De organisatie beschikt over 2 vrijwilligers. Wekelijks wordt er een
spreekuur georganiseerd waarin hulp wordt geboden.
De formulierenbrigade kan op de nieuwe locatie van Vincentiusvereniging in samenwerking met
Schuldhulp op Maat Groenlo mensen nog beter helpen. Een ander voordeel is dat de nieuwe locatie
een uitnodigde uitstraling heeft, waardoor de drempel voor mensen lager is om aan te kloppen bij de
Formulierenbrigade.

6.5 Repair Café Groenlo
De doelstelling van Repair Café Groenlo is het repareren van defecte goederen voor hergebruik. De
stichting heeft 13 vrijwilligers en is momenteel gevestigd in de kelder van cultureel centrum De
Mattelier. In de huidige situatie organiseert men eenmaal per twee weken op de zaterdag de
ontvangst en reparatie van goederen.
Wanneer Repair Café Groenlo zich vestigt in op de nieuwe locatie van Vincentiusvereniging dan
kunnen zij op een snelle efficiënte manier participeren in de Vincentius winkel door binnengebrachte
goederen te repareren. Daarnaast zijn Repair Café en de Stadskamer met elkaar in gesprek over een
samenwerkingsproject waarbij eenzame mensen die zich buitengesloten voelen samen met de
vrijwilligers van Repair Café reparatiewerkzaamheden gaan verrichten.
Zoals u hierboven kunt lezen zijn er naast Vincentiusvereniging Groenlo nog vijf maatschappelijke
organisaties die profiteren van de kansen die de nieuwe locatie biedt.

7. Begroting en dekking
De aanpassing en inrichting van de nieuwe locatie gaat gepaard met de onderstaande investeringen.
Ondertussen hebben we alle offertes binnen.

7.1 Begroting aanpassing en inrichting pand
Alvorens wij kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie zal het pand aangepast moeten worden. De
voormalige bestemming was die van garage. De wijzigingen hebben betrekking op de indeling van het
pand, installatietechnische zaken en de afwerking/aankleding.

Specificatie aanpassing en inrichting pand tot Vincentiushuis
(energie-neutraal maken)
Eigen uren

Kosten
€

203.738,00

Dakrenovatie, dak egaliseren en isoleren en betumeren

€

72.735,00

Installatie aanpassing en installatie riolering, water, sanitair, verlichting, stralingspanelen enz.

€

101.864,00

Inrichting HACCP waardige keuken (i.m. deels met eigen spullen)

€

15.000

Levering infrarood verwarmingssysteem

€

38.918,28

Aannemer
Aanwezige betontegelvloer in gebouw vervangen door geïsoleerde betonvloer
Sloopwekzaamheden
Aanpassingen riool en grond leidingen
Vervangen buitenramen kantoor, koffie corner en schuifpui met isolatie glas

50 €
200 €
55 €

11.304
2.950
9.542

16 €

13.220

Aanpassen voorgevel met luifel, boeiboord en gaasconsructie

€

18.027

Dak lichtkoepels en vervanging lichtstraat
Inrichting sorteerruimte en Repair cafe met opslagzolder

€
€

7.000
47.780

Plaatsen wanden en Inrichting activiteitenruimte, kantoor, koffiecorner, keuken en toiletten

€

90.513

Winkelruimtes aftimmeren en inrichten paskamers

€

3.402

Aanbrengen IR isolerende film op 7 ramen met aanwezig enkel glas

Schilderwerk (schoonmaken en reinigen met vrijwilligers)
Vloeren (aanbrengen veiligheidsvloeren) (reinigen met vrijwilligers)

€

7.140,00

120

€

11.953

75

€

43.366,20

€

34.800

€

11.377,40

€

11.249,00

€

552.141,32

€

115.949,68

€

668.090,99

Leveren en installeren zonnecollectoren
Bestrating en groenvoorziening (handicap bestendig)

395

Onvoorzien
Totaal aantal uren vrijwilligers

911 uren

Aanpassing en inrichtingskosten totaal excl. Btw.
BTW

Totaal kosten incl. BTW

21%

7.1.1 Hulp van vrijwilligers
Bij de realisatie van het Vincentiushuis zullen we, waar mogelijk zoveel mogelijk werkzaamheden
verrichten met onze eigen mensen. We gaan uit van ± 900 uur aan vrijwillige inzet (zie kosten
aanpassingen en inrichting). Ook hebben we al meerdere aanbiedingen ontvangen voor hulp van
buitenstaanders, die onze stichting en activiteiten een warm hart toedragen.
7.1.2 Inrichtingskosten
Voor de inrichting van de winkel, Repair Café, Ziekenomroep, kantoor, activiteitenruimte, keuken,
voedselbank uitgiftepunt en koffie-corner denken we de benodigde meubels, attributen en
gereedschap vanuit onze eigen winkel te kunnen realiseren. Middels een donatiebrief gaan we
bedrijven en particulieren benaderen voor een financiële bijdrage.

7.2 Investeringsbegroting en dekkingsplan
In de volgende tabel hebben we de investeringen t.b.v. de aanpassing en inrichting opgenomen in de
totale investeringsbegroting. Zoals u kunt zien in de financieringstabel zijn wij enkel voor de
aanpassing/verbouwing en inrichting van de nieuwe locatie afhankelijk van subsidies en fondsen.

Investeringsbegroting en dekkingsplan Vincentiushuis
Investeringsbegroting

bedrag

Aankoopprijs gebouw nieuwe locatie (garage Arink)
Aanpassingen/inrichting incl. btw (zie 1e tabblad)
Oprichtingskosten( bestemmingswijziging)
Onderzoek, vergunning en notariskosten

€
€
€
€

Architectkosten
Overdrachtbelasting

€
€

Totaal

€

Dekkingsplan
Vincentius Groenlo (eigen vermogen)
Opbrengst verkoop oude gebouw Vincentius
Bijdrage subsidie, fondsen en donaties
Lening PCI Paulus
Lening van een betrokken instelling (toegezegd)
Totaal

belastbare
bedragen

200.000
668.091
10.000
30.000
7.909
12.000 €

6%

928.000

bedrag

€
€
€
€
€
€

200.000

rente per jaar

111.000
125.000
540.000
120.000 €
32.000 €
928.000 €

2.400
640
3.040

2%
2%

7.2.1 Eigen inbreng
Onze eigen financiële inbreng bestaat uit eigen vermogen en de opbrengst van het huidige pand. In
totaal gaat het om € 236.000. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke in kind bijdrage, namelijk de
inzet van vele vrijwilligers gedurende de realisatie van het project. Deze in kind bijdrage is niet
opgenomen in de begroting en dekking, omdat deze inzet moeilijk is te vertalen naar geld.
7.2.2 Leningen en donaties
Voor in de bovenstaande tabel vermelde leningen is er een toezegging van de betrokken instelling en
een mogelijke toezegging van PCI. Met een brief zijn 108 bedrijven en 90 particulieren en in
omliggende kerken gevraagd om een donatie.
7.2.3 Subsidiëring en besteding middelen
In samenspraak met een deskundig bureau zijn de mogelijkheden van subsidiëring onderzocht.
Dit heeft geresulteerd in een lijstje met elf instellingen die ons project mogelijk kunnen ondersteunen
met een financiële bijdrage.
Een nadere verkenning geeft ons het vertrouwen dat we met enige zekerheid kunnen stellen dat we
van LEADER (bijdrage Gemeente 50%) en Provincie Gelderland waarschijnlijk een toezegging
ontvangen. De overige bijdrages vanuit de vermogensfondsen is de toezegging van Kansfond binnen.
Van de overige instellingen zijn de toezeggingen op dit moment nog onzeker.

* Het aanschrijven van de genoemde subsidieverstrekkers en fondsen doen wij zelf.

De gevraagde bijdrage aan de subsidieverstrekkers en fondsen zal grotendeels besteed worden aan:
• Het geschikt maken van alle ruimtes (binnen en buiten) voor gehandicapten,
• Het realiseren van activiteiten ruimtes als keuken, ziekenomroep, Repair café, werkplaats/oppimp ruimte, koffie-corner en Voedselbank uitgiftepunt.
• Het toekomst gericht energie neutraal maken van het gebouw
• Het in opdracht van de gemeente aanpassen van de voorgevel en inrichting van de
buitenomgeving.
Zoals al eerder aangegeven besteden ook wij ons geld en energie liever in mensen dan in stenen.
Helaas zonder gebouw en werkbare nuttige ruimtes kunnen onze vrijwilligers geen mensen helpen.
We hebben gekozen voor een gebouw op een zichtbare plek en een sobere uitstraling.
Wanneer blijkt dat het niet haalbaar is om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen, dan hebben we
de volgende opties:
• Aanvullende leningen afsluiten, hoewel dit niet de voorkeur heeft aangezien de extra rente
ten koste gaat van het budget dat wij kunnen besteden aan de activiteiten voor de doelgroep.
• Kosten besparen door de uitvoering en aanpassingen aan het pand nog verder te versoberen.
Ook dit heeft niet de voorkeur aangezien wij in de planvorming al uitgaan van enkel het
hoognodige.
• Een combinatie van het bovengenoemde.
Wanneer op het beslissingsmoment, aankoop en verkoop huidige pand (maart 2020), blijkt dat de
aankoop niet door kan gaan om reden van financiering of ander, dan zullen we afzien van de
eventueel toegezegde subsidiebijdrages.

7.3 Exploitatiebegroting nieuwe locatie

Exploitatiebegroting Vincentiushuis
Huisvestingskosten nieuwe locatie per jaar
Gemiddelde rente leningen
Verzekeringen
Water, internet/telefoon
Afschrijving zonnepanelen
Afschrijving/aflosssing leningen
Onroerend Zaak Belasting
Onvoorzien en onderhoud
Kosten huisvesting totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

3.040
2.400
1.700
2.320
10.133
1.500
4.000
25.093

Huurbijdrage Stadskamer
Huurbijdrage ziekenomroep
Huur huisvesting SOM
Besparing huidige huurkosten bij "De Mattelier" voor ons maaltijd projekt
Extra winkelomzet per jaar
Extra opbrengsten nieuwe locatie totaal

€
€
€
€
€
€

5.000
1.500
1.500
1.500
3.700
13.200

Verwachte huisvestingskosten nieuwe locatie per jaar

€

11.893

Huidige huisvestingskosten Oranjestraat per jaar

€

11.853

15 jaar
15 jaar

Extra opbrengsten die een deel van de huisvestingkosten compenseren

per week € 71

7.3.1 Gelijkblijvende huisvestingskosten
Met onze leden is afgesproken dat de huisvestingskosten op de nieuwe locatie niet veel hoger mogen
worden dan de huidige kosten. Dit is gedaan omdat we, door verwachte bezuinigen op sociaalgebied
bij de overheid, in de toekomst meer middelen nodig zullen hebben om minderbedeelden in de
samenleving te helpen.

7.3.2 Lagere exploitatielasten via energieneutraal pand
Onze nieuwe locatie moet toekomstbestendig zijn. Door het pand energieneutraal te maken zal de
financiële zelfstandigheid van onze vereniging vergroten. We gaan dit realiseren door 25% van het
dak te bedekken met zonnepanelen. Dit is voldoende voor het jaarlijks leveren van de benodigde
energie voor verlichting, apparatuur en verwarming. Dit verwarmen gebeurt met infrarood stralers
en I.R. folies verwerkt in de vloer. Het voordeel van dit systeem is dat een gebruiksruimte bij
betreding gelijk in zijn geheel verwarmt word en bij verlaten het systeem gelijk wordt uit geschakeld.
De rest van het dak (75 %) stellen we beschikbaar aan Postcoderoos (Coöperatie Groenkracht). Deze
plaatselijke organisatie werkt samen met (AGEM) en zorgt dat het dak verder wordt vol gelegd met
zonnepanelen waarvan de opbrengst beschikbaar komt, middels certificaten, voor particuliere
gebruikers in de omgeving. Voor ons zijn hier geen directe kosten of lasten aan verbonden. Het
belangrijkste voordeel voor ons gedurende de looptijd is dat wij de verbinding met de buurt verder
kunnen versterken (men ontvangt energie van het Vincentiushuis).
Na 15 jaar kunnen we eigenaar van deze panelen worden. De verwachting is dat deze dan nog een
rendement hebben van 80 tot 90%. Hier mee kunnen we in de toekomst middels een waterstof
omzetting ons onafhankelijk van het net maken.
7.3.3 Zie veder de bijlages:
Bijlage 1: plattegrond bestaande situatie
Bijlage 2: tekening gewenste situatie
Locatie commissie
Vincentius/PCI vereniging Groenlo
Voorzitter Jan Pape

Bijlage 1: plattegrond bestaande situatie

Bijlage 2: tekening gewenste situatie

