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Voorwoord
Maand na maand doe ik als voorzitter van de Vincentius Vereniging
Nederland positieve en stimulerende ervaringen op.
Elke keer als ik bij een plaatselijke vereniging kom, treft me weer hoe
groot de toewijding is van onze vrijwilligers en bestuurders die voor arme
en afhankelijke mensen in hun stad, wijk of dorp uit hun bed komen,
om te zorgen voor kleding, voeding, ondersteuning, een praatje of goede
raad.
De variëteit in al deze activiteiten is wonderlijk om te zien. Soms wordt
alleen kleding aangeboden, voor een gering bedrag of voor niets, soms in
rekken en soms in ruimten die in de Hema niet zou misstaan, soms wordt
een wasserij en stomerij in leven gehouden, soms wordt een restaurant
bijna zeven dagen in de week opengesteld, soms is er een directe link
naar projecten van Schuldhulpmaatje, soms is er een welvoorziene
tweedehands boekenshop, soms worden er verjaardagskaarten verstuurd
om te laten weten dat ook jij telt – zoals ieder mens – soms is er een link
naar een vakantieverblijf, een schooltje, een mogelijkheid om kinderen
een fiets en daarmee vrienden te geven, en deze lijst kan nog gemakkelijk
worden verlengd. Ondersteuning van mensen die arm en afhankelijk zijn,
roept een enorme creatieve fantasie op.
Dat zijn wij samen. De Vincentiusverenigingen in Nederland.
Mensen die oog hebben voor diegenen in hun omgeving die het niet of
nauwelijks redden om een menswaardig bestaan te voeren. En die daar
voor een creatieve blik hebben ontwikkeld. En zo zijn we ook verbonden
met een groot internationaal netwerk ‘all over the world’. En al stammen
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we allemaal af van Vincent a Paolo en van Fréderic Ozanam, intussen
is ons eigen netwerk en zijn ook de netwerken elders vervuld geraakt met
mensen die niet alleen uit onze westerse wereld komen en met mensen
die niet alleen uit een christelijke wereld komen. En dat is goed zo.
Het is geheel in de geest van Vincent en Fréderic. Je staat immers op
de schouders van grote voorgangers om zelf verder te kunnen kijken,
te kunnen kijken je eigen toekomst in.
Wat ik ook heel bijzonder vind, is dat al die creatieve energie tevens een
stille kracht vormt, dat vrijwilligers en bestuurders tenslotte hun energie
halen uit de mensen die naar hun winkel, steunpunt, café, zaaltje toe
komen. Armoede en afhankelijkheid is meestal iets dat in stilte bestaat en
zo is het ook met de ondersteuning, de hand om de schouder, de hulp.
Ik verheug me erop om op 20 mei in Venlo weer een heleboel van onze
bestuurders en vrijwilligers te ontmoeten.
Toine van den Hoogen,
voorzitter

Werkontwikkeling en kennis delen
De werkgroep die in het hele land regiobijeenkomsten organiseert is nu
compleet na het toetreden van de heren Verzandvoort en van der Pas
(hartelijk dank). De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden februari
en maart. Vooraf ontvangt elke vereniging een korte vragenlijst.
De antwoorden zijn de basis voor de gesprekken tijdens de bijeenkom
sten. Bijna alle regio’s hebben de ingevulde formulieren al ingestuurd.
Daaruit blijkt dat alle verenigingen een taak zien weggelegd ter
bestrijding van armoede in hun gebied. Zij verwachten dit zeker de
komende 5 jaar te kunnen blijven doen. Dat zij allen praktisch dezelfde
doelstellingen in hun statuten hebben staan is niet verwonderlijk;
wij staan allemaal voor dezelfde zaak.
Het is de bedoeling dat op basis van alle ingevulde formulieren er een
analyse wordt gemaakt van de antwoorden. Zowel per regio als voor
Vincentius Nederland als geheel. Op de eerstvolgende ledenvergadering
in mei zullen de resultaten worden gepresenteerd en voorstellen
besproken over vervolg stappen.
Peter de Boer,
bestuurslid.
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Gedragscode invoeren is waardevol
voor Vincentiusvrijwilliger
Waar veel vrijwilligers werken en vaak ook nog zonder enige
professional in de aansturing is het goed dat een gedragscode van
toepassing is. Een gemêleerd gezelschap vrijwilligers kent in de
onderlinge samenwerking zijn sterke en zwakke kanten.
De gemiddelde Vincentiusvereniging herbergt een breed ‘pluimage’
aan vrijwilligers, deels hoog en deels laag opgeleid, deels onderdeel
van sociale activering of tweede kansen, bijvoorbeeld door samen
werking met Exodus, Bureau Halt of sociale werkplaatsen.

Binnen de Vincentiusvereniging
’s-Hertogenbosch is in 2016 een
gedragscode ingevoerd voor alle
bestuursleden en vrijwilligers en
daaraan gekoppeld is ook een
vertrouwenspersoon benoemd.
Buiten het bestuur, buiten de
werkorganisatie, is deze
vertrouwenspersoon direct
benaderbaar door vrijwilligers
(en bestuursleden).

De gedragscode maakt onderdeel
uit van de vrijwilligersovereen
komst en is opgenomen in het
huishoudelijk reglement van de
Vereniging. Een gedragscode is
een belangrijk middel om met
elkaar de gewenste omgangsvor
men vast te leggen. Het invoeren
van een gedragscode biedt ook
de mogelijkheid om ongewenste
omgangsvormen bespreekbaar te
maken binnen de Vereniging,
zoals het verbod op het gebruik
van alcohol of drugs. Ook het
niet mee naar huis nemen van
goederen die voor de Vereniging
bestemd zijn hoort bij het naleven
van de gedragscode, hoe goed
bedoeld het meenemen mis
schien ook is. Ditzelfde geldt voor
het niet mogen achterhouden van
goederen voor andere vrijwilli
gers. Voor je het weet ontstaat er
een interne ruilhandel! Tot slot
is het ook juist om vast te leggen
dat er geen uitingen op sociale
media komen die schadelijk
zijn voor het aanzien van de
Vereniging.

Klagen is prima, dat kan intern
leiden tot een zinvolle verbeter
actie. Maar wel binnen de
Vereniging het contact aangaan,
niet daarbuiten ‘spuien’’. Helaas
maakten wij dat mee door toe
doen van een teleurgestelde
vrijwilliger. En voor je het weet
zijn vele andere vrijwilligers
beschadigd. In het afgelopen jaar
heeft de vertrouwenspersoon
(in de praktijk een man en vrouw,
en dat blijkt goed te werken) een
goede bemiddelende rol kunnen
spelen in een lastig intern con
flict. De Vereniging is er weer een
stukje sterker door geworden,
gelukkig maar! De Gedragscode
is op te vragen bij Vincentiusver
eniging ’s-Hertogenbosch door
een mail te sturen naar:
secretaris@vincentiusdenbosch.nl
Ton van den Bersselaar
Voorzitter VincentiusVereniging
‘s-Hertogenbosch

Vincentius Roermond
helpt slachtoffers Hongersnood

Boekenbeurs
Vincentiusvereniging Roermond 2016

Zonder afbreuk te willen doen aan de hulpverlening bij armoede in
Roermond, spreekt Vincentius haar Noodfonds aan om slachtoffers van
de hongersnood in Zuid-Soedan, Jemen en Somalië te steunen.

De 21e boekenbeurs die georganiseerd werd in oktober 2016 was
weer een groot succes. Met een opbrengst van ruim € 9500 zijn we
meer dan tevreden. Er was dan ook heel wat werk verzet voor deze
jaarlijkse boekenbeurs: door een nieuwe rubrieksindeling konden
de boeken nog beter geselecteerd worden, en een andere indeling op
de beursvloer zorgde ervoor dat het winkelend publiek zijn weg
gemakkelijker wist te vinden.

In het rampgebied is eten nodig, bijvoeding voor kinderen en medicijnen.
Maar ook contant geld, water, zeep en noodtoiletten. De toestand in
Roermond kunnen we niet los zien van die in de wereld. We hopen,
dat onze donatie van € 2000,- de medeburgers van Roermond die wat
kunnen missen, aanzet tot actie. Hoe? Door bijvoorbeeld € 20,- te
doneren aan IBAN NL08 INGB 0000 0005 55 (7 nullen, 555),
t.n.v. Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag. Minister Ploumen
gaf € 2.000.000,-, Vincentius Roermond € 2.000,- en u € 20,-. Is dat niet
een mooie verdeling?
Vincentius Roermond biedt al meer dan 150 jaar hulp aan
Roermondenaren die in een sociaal of financieel isolement verkeren.
We spreken het Noodfonds aan bij wereldwijde rampen ten gevolge
van natuurgeweld of klimaatomstandigheden.
Meer informatie bij Kees Spapens, voorzitter van Vincentius Roermond
Secretariaat@vincentiusroermond.nl
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De bezoekers waren zonder
uitzondering enthousiast over
het ruime aanbod, de hoge
kwaliteit en de lage prijzen.
Een docent Nederlands merkte
op: ‘Ik wil jullie complimenteren
met jullie mooie collectie. Ik vind
hier talloze boeken voor een
fractie van de prijs die ik er
destijds zelf voor heb betaald.
Ga vooral zo door!’.

Een mevrouw kocht een grote tas
vol romans: ‘Ik kom hier elk jaar
en dan koop ik een tas vol boe
ken, van alles wat. Zo heb ik weer
genoeg te lezen, de komende
wintermaanden. En als ik de
boeken uit heb, breng ik ze weer
terug. Zo heeft iemand anders er
ook nog plezier aan’. Een bijna
80-jarige mevrouw vertelde bij de
afdeling filosofie dat ze alleen
nog maar moeilijke boeken las:
‘Ik heb geen tijd meer voor
flutromannetjes’, zei ze.
En een meneer vertelde dat hij
elk jaar met plezier naar onze
boekenbeurs komt. Hij is al jaren
op zoek naar een boek dat hij in
zijn kinderjaren gelezen heeft,
maar dat in de loop der jaren zoek
geraakt is. Elk jaar weer hoopt hij
het te vinden, tot nu zonder
succes. ‘Maar dat geeft niet’, zei
hij, ‘Zo heb ik weer een excuus
om nu allerlei andere interessante
boeken te kopen en volgend jaar
weer terug te komen!’ Een derge
lijk groot evenement kan alleen
georganiseerd worden met de
hulp van talloze vrijwilligers van
de Vincentiusvereniging, van
Scoutinggroep René Höppener,
van transportbedrijf Van Eijk,

en de medewerking van Gilde
Opleidingen. Koffie, thee en
huisgemaakte lekkernijen werden
verzorgd door de Stichting Masa
Datang zie zich richt op kleine
projecten op het eiland Sumba.
De opbrengst van de beurs wordt
besteed aan de ontwikkeling van
kansarme en minder kansrijke
kinderen en jeugd in onze regio,
in Nederland en daarbuiten.
Voorbeelden zijn projecten in
Roemenië en Lombok, de Stich
ting Het Vergeten Kind, en in de
eigen regio bijdragen voor een
speeltoestel voor basisschool de
Zonnewijzer, voor Kindervakantie
werk, de Speeltuin Kitskensberg,
en voor de Stichting vrienden
van Leergeld.
De volgende beurs vindt plaats
op 21 en 22 oktober 2017.
De vrijwilligers van de
Stichting Boekenbeurs
Vincentius Roermond
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Internationale ontwikkelingen
November 2015 ben ik, Alfons ten Velde, door de algemene leden
vergadering gekozen in het bestuur van de Hoofdraad met als
portefeuille internationale aangelegenheden. Ik neem in deze de
positie in die was vrijgekomen door het terugtreden van Hans
Schouten. De afgelopen jaren was ik al samen met Hans verantwoor
delijk voor de contacten met onze partnerlanden India en Slowakije.
En ook de komende tijd blijf ik dit samen met Hans doen.

Mijn taak bestaat in feite uit twee
onderdelen; de contacten met
onze partnerlanden India en
Slowakije en het vertegenwoor
digen van de Vincentiusvereni
ging Nederland bij internationale
ontwikkelingen van de wereld
wijde Vincentiusbeweging.
In dit artikel zal ik op beide onder
delen nader ingaan.
Contacten met India en Slowakije
Zoals bekend is de VVN al jaren
betrokken bij het helpen van onze
zusterverenigingen in India en
Slowakije. De contacten met de
vereniging in India bestaan al
ruim 50 jaar.

De vormen van ondersteuning
die wij bieden bestaat uit:
• individuele twinning tussen
conferenties in Nederland en
India
• het financieren van beurzen
voor studenten uit arme
gezinnen
• het mede-financieren van
projecten van conferenties in
India
• het ondersteunen van het
Luke Memorial Eye Hospital.
De ondersteuning van de
vereniging in Slowakije vindt
vooral plaats in de vorm van
het financieren van projecten.

Het afgelopen half jaar hebben
weer vele verengingen geld
beschikbaar gesteld voor het
ondersteunen van projecten in
India en Slowakije. Daarvoor
nogmaals, mede namens onze
mede-Vincentianen in India en
Slowakije, onze dank.
Door de vele steun is inmiddels
de lijst met projecten in India zo
goed als leeg. Aan de vereniging
in India is gevraagd nieuwe
projectvoorstellen in te dienen.
Zodra deze binnen zijn, maken
wij een nieuwe projectenlijst
die wij zullen publiceren op de
website van de vereniging.
Geld voor onze zusterverenig
ingen is altijd welkom en als u
bereid bent de verenigingen in
India en/of Slowakije te onder
steunen kunt u altijd contact met
ons opnemen.

Internationale ontwikkelingen
Begin juni ben ik namens Neder
land aanwezig geweest bij de
Wereld Assemblee van de Inter
nationale Vincentiusvereniging,
die werd gehouden in Rome.
Op de agenda stonden twee
belangrijke punten: de verkiezing
van een nieuwe internationale
president en een aantal statuten
wijzigingen.
Aan de verkiezingen deden twee
kandidaten uit Brazilië mee.
Met een grote meerderheid is
Renato Lima de Oliveira (46 jaar)
gekozen als nieuwe president van
de internationale vereniging.
Op 9 september 2016 isl tijdens
een korte ceremonie in Parijs
zijn ambtstermijn gestart.
Inmiddels heeft Renato een nieuw
bestuur gevormd, waarbij hij ook
aan mij heeft gevraagd daar deel
van uit te maken. Ik heb zijn
uitnodiging aanvaard en ben
binnen het bestuur verantwoor
delijk voor de portefeuille
management and information.
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In die hoedanigheid houd ik mij
o.a. bezig met het leggen van
contacten met ngo’s, zoals het
Rode Kruis en Artsen Zonder
Grenzen, om afspraken te maken
over samenwerking in gebieden
waar oorlogen, rampen e.d.
plaatsvinden. Een ander deel van
de taak is dat ik vernieuwende
initiatieven vanuit de vereniging
ophaal, om te bekijken of die ook
elders toepasbaar zijn.
Als u op de hoogte wilt blijven
van ontwikkelingen binnen
de Internationale Vincentius
vereniging raad ik u aan de
website te bezoeken: www.
ssvpglobal.org. De site is in het
Frans, maar via de knop rechts
boven kunt u ook de versie in
het Engels, Spaans, Portugees
of Chinees lezen.
Alfons ten Velde,
bestuurslid

7

Vincentiusvereniging Nederland
Emmaplein 15
5211 VZ Den Bosch
T 070 - 380 00 11
E secretariaat@vincentiusvereniging.nl
www.vincentiusvereniging.nl

