Beleidsplan Vincentiusvereniging Nederland
In 1614 sticht Vincent de Paolo de eerste 'Confrérie de la Charité', een damesgezelschap, een
initiatief van Vincentius om planmatig armenzorg en zielzorg te geven. Drie jaar later volgt de
oprichting van de mannelijke tegenhanger.
De studenten zagen in dat met praten alleen de wereld niet kon worden verbeterd. Ze bezochten
in armoede verkerende gezinnen, gingen op zoek naar hulpbehoevende zieken en bejaarden,
hielpen waar nodig, zowel in de steden als op het platteland. Al spoedig kwamen er meer
mensen bij en kon de hulp op grotere schaal georganiseerd worden en was de basis voor de
vereniging gelegd.
In Marseille realiseert Vincentius een ziekenhuis voor galeislaven. In 1625 sticht Vincentius de
Congregatie van de Missie, de Lazaristen, zo genoemd naar het moederhuis St. Lazare in Parijs,
onder andere ter vorming van de geestelijkheid. In 1633 stichtte Vincentius de Filles de la Charité
(Dochters der Liefde), een congregatie die in Nederland nog steeds bestaat. Vincentius staat
Koning Lodewijk XIII op zijn sterfbed bij. Hij wordt 'caritasminister', die delen van het land voor de
hongersnood behoedt, hulp verleent aan oorlogsslachtoffers en vluchtelingen en een gaarkeuken
opricht in Parijs.
De eerste conferentie van de Vincentiusvereniging Nederland werd op 10 februari 1846 opgericht
in de sacristie van de kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Op 4 maart werd deze conferentie
onder de naam Onze Lieve Vrouw ingelijfd bij de Algemene Raad in Parijs.
Het beleid van Vincentiusvereniging Nederland is gericht op armoedebestrijding.
De Vincentiusvereniging Nederland heeft een drietal taken, namelijk:
·
·
·

Fungeert als platform
Is bestuurlijk centrum en beleidsorgaan
Biedt ondersteuning en dienstverlening aan de gehele vereniging en al haar leden, aan
werkgroepen en commissies en stimuleert het werk waar nodig en/of gewenst

Het bestuur van de Vincentiusvereniging Nederland wordt gekozen door de leden tijdens een
zitting van de Algemene Ledenvergadering, de voorzitter in functie, de overige leden als lid. Het
bestuur verdeelt onderling de overige functies. Het bestuur is verplicht verslag van haar
werkzaamheden (inhoudelijk en financieel) te doen aan de Algemene Ledenvergadering, het
hoogste gezagsorgaan in de vereniging.
De speciale Werkgroepen en Commissies, permanent of ad hoc, worden samengesteld uit leden
van de plaatselijke verenigingen. Zij brengen verslag uit aan het Bestuur van
Vincentiusvereniging Nederland. Er kunnen werkgroepen zijn met vertakkingen naar plaatselijke
verenigingen, bijvoorbeeld waar het gaat om concrete projecten.

