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Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering
Dienende nabijheid
Met deze twee krachtige woorden kon ik de Algemene Ledenvergadering tijdens
ons jubeljaar in Arnhem op zaterdag 23 november afsluiten. Prof. dr. Peter Nissen
inspireerde ons met zijn inleiding over "de spiritualiteit achter de Vincentiusvereniging," waarin hij een relatie legde tussen de werkzaamheden van Frédéric Ozanam
(die klaar stond voor armen door te voelen en te ruiken wat armoede werkelijk
is) en enkele bijbelverhalen waarmee wij bewogen worden mensen overeind te
helpen, zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan (handelen en spreken van
Jezus en handelen als christengemeente). In de huidige tijd staat daarbij het woord
"compassie" centraal (behandel een ander met hetzelfde respect waarmee je zelf
behandeld wil worden). Vreugde ontstaat - ook bij jezelf - als je andere mensen
kunt opbeuren.

Het bestuur van
Vincentiusvereniging
Nederland en de
redactie van de
VincenPaul wensen
u prettige kerstdagen
en een gelukkig
en gezond 2014!
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En zo komen we automatisch terecht bij onze eigen werkzaamheden binnen
de Vincentiusvereniging. Immers, om onze zorg voor de medemens te kunnen
realiseren, moet dit ook gestructureerd plaatsvinden met plannen en een
begroting. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd de Begroting 2014 vastgesteld. Ingestemd werd met een extra financiële bijdrage van € 5.000,- (naast de
door de lokale afdelingen ingebrachte bijdrage van € 18.000,-) voor de natuurramp op de Filippijnen.
Aansluitend werd er stilgestaan bij de uitwerking van het projectondersteuningsplan met de vier vastgestelde projecten, gericht op
• bekendheid en promotie van Ons Welgezinde Fonds;
• opleidingsondersteuning in het schuldhulpmaatjes project;
• pr en promotie van de Vincentiusvereniging;
• uitwerking van het SOR-project.
Projectcoördinator Marsja Broeksteeg moedigt alle lokale afdelingen aan zoveel
mogelijk mee te werken aan deze vier plannen door projectvoorstellen daartoe in
te dienen cq zich aan te melden voor bijvoorbeeld het schuldhulpmaatjesproject.
Immers, alleen met kwalitatief en kwantitatief onderbouwde projecten sta je sterk
en kun je gemotiveerd aankloppen bij de nationale fondsen.
Een ander discussiepunt dat de afdelingen bezighoudt is de ANBI-status.
Een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel goede doelen stichting genoemd,
wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen, hetgeen voor onze schenkers ook aantrekkelijk is. De ledenvergadering is het met het

bestuur eens dat onze vereniging (en de daarbinnen ressorterende lokale verenigingen) openheid en transparantie dient uit te stralen. Daarbij hoort ook de verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Imagoschade dient
te allen tijde te worden voorkomen. Een rotte appel kan immers de hele Vincentiusmand aantasten. Afgesproken is dat alle afdelingen daartoe de "aandachtspunten
voor publicatie van de ANBI-gegevens," alsook het vastgestelde protocol (waarbij
gestreefd wordt eenzelfde terminologie te hanteren) toegestuurd krijgen. Onder
linge afstemming is uiteraard mogelijk en wenselijk. Daartoe kunt u contact opnemen met onze projectcoördinator.
Na afloop van de vergadering mochten we genieten van een heerlijke lunch en
rondleiding door het wijnmuseum van Robbers & Van den Hoogen. Een woord van
dank aan de Vincentiusvereniging Arnhem en de heer Donders voor de genoten
gastvrijheid is op zijn plaats!
Aan het eind van dit jaar wil ik u allen - namens het bestuur, de projectcoördinator
en het secretariaat - hartelijk dankzeggen voor de vele werkzaamheden die u dit jaar
heeft verricht in het belang van onze medemens. Ik wens u een zalig kerstfeest en
gezegend nieuw jaar toe. Laat onze dienende nabijheid ons ook in 2014 inspireren.
Berry Link
Voorzitter VVN

18e Boekenbeurs Vincentius Roermond
weer groot succes
Op 19 en 20 oktober jl. werd in Roermond de 18e boekenbeurs, georganiseerd door
de Stichting Boekenbeurs Vincentius Roermond, gehouden in het schoolgebouw
van Gilde opleidingen. Ondanks het fraaie najaarsweer werd de beurs druk bezocht
en veranderden tienduizenden boeken van eigenaar. Er was dan ook weer een
kwalitatief hoogwaardig assortiment boeken, platen en Cd’s geselecteerd door de
vrijwilligers van de Stichting Boekenbeurs Vincentius Roermond. Boeken die
belangeloos ter beschikking werden gesteld door particulieren en bibliotheken.
Bijna honderdduizend titels werden in een jaar tijd aangeleverd. Hieruit werden
ruim 50.000 titels geselecteerd in diverse categorieën waaronder romans, godsdienst, plant en dier, kinder- en jeugdboeken, geschiedenis en een heel groot aantal
specialiteiten zoals foto- en kunstboeken, oude boeken, grote druk etc. Speciale
aandacht was er voor de nieuwe rubriek Limburgensia met ruim duizend titels die
op enigerlei wijze te maken hebben met Belgisch- of Nederlands-Limburg.
Het publiek dat in groten getale beide dagen de beurs bezocht, kon voor weinig
geld prachtige boeken bemachtigen. De prijzen vanaf 20 eurocent voor kinder
boeken, en 6 damesromans of pockets voor 50 eurocent. Romans waren verkrijgbaar voor bedragen tussen de 50 eurocent en 3 euro. Hoge kwaliteit voor een zeer
redelijke prijs is de basis voor het al jarenlange succes van deze boekenbeurs.
De opbrengst van de beurs lag 10% lager dan in 2012. Dit had niet te maken met het
aantal bezoekers of hoeveelheid verkochte titels, maar werd deels veroorzaakt door
lagere prijzen (inclusief actieprijzen op zondag van 14.00 tot 17.00 uur) en deels door
een verminderde vraag naar de “duurdere” specialiteiten. De opbrengst wordt
besteed aan doelen gericht op kansarme kinderen zowel in de regio Roermond als in
diverse landen binnen en buiten Europa. Voorbeelden hiervan zijn Scouting, Vrienden
van de Stichting Leergeld, projecten in Indonesië, Roemenië en Afrika. De noemer
waaronder dit plaatsvindt is het scheppen van kansen voor kinderen die van huis uit
minder mogelijkheden hebben vanwege een handicap of gewoon omdat ze thuis niet
de middelen hiervoor hebben. De volgende boekenbeurs is gepland op 25 en 26
oktober 2014.
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John Nizet
Stichting Boekenbeurs Vincentius Roermond

Staatssecretaris
Jetta Klijnsma
bezoek Vincentiusvereniging
‘s-Hertogenbosch
Op donderdag 17 oktober
jongstleden heeft staatssecretaris
Jetta Klijnsma, in het kader van
de armoede estafette door het
hele land in die week, een bezoek
gebracht aan de Vincentius
vereniging ’s-Hertogenbosch.
Ze liet zich informeren over de
werkzaamheden in het sociaal
restaurant, de kringloopwinkel,
de werkgroep hulpverlening en
de boeken- en speelgoedbeurs.
Ze toonde veel belangstelling en
waardering voor het werk van
de vele aanwezige vrijwilligers en
het werk van de Vincentius
verenigingen in het algemeen.
Na een bezoek van een uur
vertrok de staatssecretaris
richting Tilburg, waar aan haar
de glossy "Quiet 500" werd
uitgereikt, handelend over de
verborgen armoede in Nederland.

Heropening Schuurtje van
Vincentius in Zoetermeer
Het Schuurtje van Vincentius , de kringloopwinkel van de Vincentiusvereniging
Zoetermeer, was 18 jaar lang gevestigd aan de Dorpsstraat te Zoetermeer.
Het was niet alleen een winkel om veel leuke en voordelige aankopen te doen,
maar ook een ontmoetingsplek voor veel mensen die elkaar troffen bij een kop
thee of koffie.
Als gevolg van sloop en
nieuwbouwplannen moest
omgezien worden naar een
nieuwe locatie. Na veel zoeken
werd die gevonden in een
klein industrieterrein gelegen
naast een van de nieuwbouwwijken van de stad.

Frans Koeman
Voorzitter Vincentiusvereniging
‘s-Hertogenbosch

Op zaterdag 2 november jl.
werd dit pand feestelijk
geopend door Hans Schouten,
vertegenwoordiger van
het hoofdbestuur van Vincentius Nederland. Vanuit Vincentiusvereniging
Nederland waren ook aanwezig de nieuwe projectcoördinator Marsja
Broeksteeg en Kirsten den Dulk. Daarnaast was natuurlijk het bestuur van
Vincentius Zoetermeer zelf aanwezig en een groot aantal bezoekers.
Velen van hen zeiden: “Wat fijn dat het Schuurtje weer open is! We hebben
het gemist.”
Het bestuur van Vincentius Zoetermeer hoopt op deze nieuwe locatie ook weer
een grote klantenkring te kunnen opbouwen, om met de opbrengst vele
goede doelen binnen en buiten Zoetermeer te kunnen blijven steunen.
Hopelijk wordt de koffiehoek ook weer een trefpunt voor velen voor een goed
gesprek of zomaar een leuk contact met anderen.
Joke Aelmans-van den End
Secretaris Vincentiusvereniging Zoetermeer
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Half november vond de z.g.
Europe-meeting I plaats.
Dit keer in Innsbruck,
Oostenrijk. Het betreft hier
de landen: Engeland-WalesIerland-Schotland; DuitslandOostenrijk-Zwitserland-Zuid
Tirol-België-Nederland;
Luxemburg-Frankrijk-MonacoPortugal-Spanje-GibraltarMalta-Italië. In de volgende
grotere samenstelling
kwamen deze thema’s aan
de orde: spiritualiteit, huis
bezoek, ledenwerving en
communicatie/PR. Daarbij
kwamen nog ter sprake
Twinning (Ontwikkelingssamenwerking), VinPaz (ondersteuning bij vraagstukken en
oprichting van verenigingen
in nieuwe landen), Jongerenwerk en Internationale
Solidariteit.

Meeting Vincentiusverenigingen
in West-Europa

Internationale Solidariteit
Met dit laatste punt werd de bijeenkomst eigenlijk geopend, want zeer actueel op
15 november: Hoe is de stand in de Filippijnen? Toen nog zeer chaotisch en rampzalig. Want de goederen kwamen al een week lang niet ter plaatse en hulp bleef
uit, ook van de nationale regering aldaar. Maar tevens kon gemeld worden dat de
sterke Vincentius-Filippijnen present was: zij waren al direct in het rampgebied
aanwezig. Dat kan ook goed, want er zijn 450 lokale groepen, 6500 leden en een
goed bestuur. Bovendien hebben zij ervaring met cycloonrampen en de hulp die
daarbij past. Staan dus in feite permanent paraat. Bovendien kon gemeld worden,
dat in veel landen de Vincentiusverenigingen direct al aan de slag ging om gelden
in te zamelen, zeker toen duidelijk was welke grote ramp zich hier voltrokken had.
De stand toen was gelijk al raak: ruim € 50.000,- was die eerste dag al vanuit
verschillende landen toegezegd. Tevens waren de contacten al gelegd met de
vereniging Filippijnen, zodat zowel bij eerste noodhulp als straks in de nasleep
van de ramp effectief gehandeld kan worden.

De andere thema’s lopen we even kort langs:
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Spiritualiteit: wat drijft en bezielt ons, hoe maken we dat waar, hoe zorgen we
voor gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en hulpvrager.
Huisbezoek: bij individuele hulpverlening aan personen en gezinnen van basis
belang, hoe bereiden we ons voor op dit werk, langs welke weg komt een besluit
tot stand en welke overwegingen spelen daarbij een rol, is er een vorm van
begeleiding richting nieuwe en betere levensomstandigheden.
Ledenwerving: eigenlijk een ‘eeuwig thema’ voor een organisatie die continuïteit
van het werk voorstaat; het gaat daarbij niet alleen om jongeren (hoewel essen
tieel), maar tevens om mensen uit de middengeneratie; in Europa blijkt aan ouderen geen gebrek en zij zijn praktisch onmisbaar.
Communicatie/PR: ‘be good and tell it’ was een uitspraak die nationaal bestuurslid
Harrie Dirkx indertijd vaak in onze vergaderingen van onze vereniging uitsprak en
die route is, zo te zien, tot ver over de grenzen doorgedrongen. Er bleek een veelheid aan info via brochures, folders, flyers, posters, info-papers, websites, face
bookpagina’s, promotiestands te bestaan. Perfect. Een enkele keer dingen met
teveel aan tekst (gaat niet meer in onze ‘snelle wereld’), behalve dan als het een
uitgave betreft om eens wat grondiger kennis te kunnen nemen. Maar dan moet dat
ook weer op aantrekkelijke wijze samengesteld zijn. Maar toch gebeurde het weer:
in de Tiroler Zeitung lazen we de kop ‘Stille Hilfe Vinzenz Gemeinschaft mit Tagung
in Innsbruck anwesend.’ Stille Hilfe. Nee dus: ‘zegt het voort’ dient het te zijn,
‘spreek er enthousiast over’ zou het parool voor ieder lid moeten zijn.

Twinning: hulp tussen de rijke en
arme landen binnen het kader van
de Vincentiusverenigingen wordt
goed georganiseerd en meer
landen gaan er bij betrokken
raken. Dit is het werk, dat wij kennen als India-actie en Slowakijeactie. Zulke partnerschappen
werken prima en zijn effectief.
VinPaz: werkt o.a. aan oprichting van nieuwe verenigingen in
landen waar nog niets is, zoals
recent Colombia en Nepal en nu
Suriname, drie landen waar
Nederland dankzij giften van u
aan mee hebben kunnen doen.
Jongerenwerk: de speciale Internationale Jongerenwerkgroep
legde een kort en helder statement af: ‘u allen aan de slag met
jongeren te interesseren voor
dit werk. Ga naar de scholen,
biedt jongeren stageplekken aan
in onze projecten, benader ze
met facebook (dat is ‘hun ding’)
en geef ze de ruimte.’ Dit sluit
naadloos aan op wat wij vorig
jaar reeds hebben bepleit na de
Tagung in Zwitserland, waar toen
vanuit ons land ook twee jonge
dames intensief aan hebben meegedaan. Maak er prioriteit van!!
Internationale Solidariteit:
daar begonnen we mee en daar
sluiten we deze bijdrage ook mee
af. Naast individuele hulp en de
projecten is die Internationale
Solidariteit de 3e taak van onze
vereniging die wezenlijk is. Waar
ook bij zeer veel leden en conferenties grote belangstelling voor
bestaat. Denk maar in ons land
b.v. aan de Tsunami-actie van
2004 (€ 160.000 totaal, waarvan
€ 85.000 van verenigingen en
leden), de aardbeving in Haïti van
een paar jaar terug (€ 35.000), en
nu dan de Filippijnen (de stand op
3 december was zo'n € 27.000).
Samenvattend is een meeting als
deze in Innsbruck: veel, intensief,
vruchtbaar, bezinnend, ervaringen
delend, inspirerend. En alles in
een prima en vriendschappelijke
sfeer.

Boekenmarkt Vincentiusvereniging
Vlijmen groot succes!
In het weekend van 9 en 10 november hield de Vincentiusvereniging Vlijmen
in de gemeente Heusden haar 27e boekenmarkt. Al ruim voor de boekenmarkt
haar deuren opende, vormde zich een lange rij boekenliefhebbers op het terrein van Abdij Mariënkroon.
Na de officiële opening door wethouder Margo Mulder van Heusden (armoedebeleid) kon het festijn van speuren en snuffelen beginnen. Op beide dagen
was het bezoekersaantal groter dan ooit. Ruim 800 bezoekers zochten zich een
weg door het enorme aanbod van ruim 20.000 boeken. Voor ieders gading
was er keus genoeg. Ook voor kinderen was het een waar festijn; het aanbod
kinderboeken was nog nooit zo groot.

Voor de 25 vrijwilligers, die zich een week lang hadden ingezet om de boekenmarkt zo overzichtelijk mogelijk in te richten, was ook tijdens de boekenmarkt
geen moeite teveel om de bezoekers behulpzaam te zijn.
De opbrengst van de boekenmarkt van de Vincentiusvereniging bedraagt
€ 8000,- . Een record in haar 27-jarige geschiedenis. Deze opbrengst zal voornamelijk bestemd worden voor lokale hulpverlening. Daarnaast wordt een
onderwijsproject in India gesteund.
Een andere mooie opbrengst van de boekenmarkt was de toezegging van de
wethouder om met de Vincentiusvereniging rond de tafel te gaan zitten om
de wens van een fysiek aanspreekpunt voor de Vincentiusvereniging in de
gemeente Heusden te bespreken.
Annemarie van Drunen-Brandts
Secretaris Vincentiusvereniging Vlijmen

Hans Schouten
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Jubileum Boekenbeurs in
's-Hertogenbosch
De Boekenbeurs van de Bossche Vincentiusvereniging heeft van 24 t/m 26 januari
2014 een feestelijk randje. Voor de 40e keer wordt de boekenbeurs georganiseerd.
De opbrengst van de eerste boekenbeurs was bestemd voor een project van
Vincentiusvereniging Nederland in India. Vandaar dat de werkgroep heeft besloten
dat het grootste deel van de opbrengst naar projecten in India gaat. De Werkgroep
Internationale Projecten van Vincentiusvereniging Nederland is een van de “gelukkigen.”
Zoals gebruikelijk is het hele jaar weer flink gesorteerd en er komt (nog) geen
einde aan de aanvoer van boeken. Door de grote aanvoer kan er een zeer goede
selectie gemaakt worden en alle ruim 60 kramen zullen dan ook weer gevuld
worden met uitstekend materiaal. Ook de aanvoer van LP’s, singletjes en CD’s
zorgt voor een grote variatie.
Wilt u meer informatie, dan kunt u het nodige vinden op de website
www.vincentiusdenbosch.nl.
Toegang en parkeren is gratis! Wij nodigen iedereen van harte uit om langs
te komen!
Henk Brants
Secretaris werkgroep Boekenbeurs

Redactie
Kirsten den Dulk
Marijke Grozema
Marsja Broeksteeg
Vincentiusvereniging Nederland
Geestbrugweg 128
2281 CS Rijswijk
T 070 - 380 00 11
F 070 - 364 79 60
E secretariaat@vincentiusvereniging.nl
www.vincentiusvereniging.nl

Activiteiten lokale
Vincentiusverenigingen
11 - 12 januari 2014
Vincentiusvereniging Geleen
Boekenbeurs- en kledingbeurs
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zondag 10.00 - 16.00 uur
Vincentiushuis Geleen, Potterstraat 2A, Geleen
Voor meer info zie www.vincentiusgeleen.nl
10 - 12 januari 2014
Vincentiusvereniging Venlo
Boeken- en Platenbeurs
Vrijdag 18.00 – 21.30 uur
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur
Zondag 11.00 - 16.00 uur
Blaricumcollege, Drie Decembersingel 40, Venlo-Blerick
Voor meer info zie www.boekensteunenmensen.nl
24 - 26 januari 2014
Vincentiusvereniging Glanerbrug
Boekenbeurs
Vrijdag 18.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zondag 10.00 - 17.00 uur
Dorpshuis, Kerkstraat 20, Glanerbrug
Voor meer info zie www.boekenbeursglanerbrug.nl
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24 - 26 januari 2014
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch
Boekenbeurs
Vrijdag 19.00 - 22.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zondag 10.00 - 16.00 uur
Brabanthallen, Diezekade 2, Den Bosch
Voor meer info zie www.vincentiusdenbosch.nl

Kort nieuws
Sluiting secretariaat
rond de feestdagen
Op dinsdag 24, vrijdag 27
en dinsdag 31 december
is het landelijk secretariaat
gesloten.
Aanleveren kopij
VincenPaul
Heeft uw vereniging een
bijzonder project opgezet
of een bijzonder verhaal
te vertellen over iemand
die door de vereniging
is geholpen? Deel het met
ons! Wie weet staat uw
verhaal in de volgende
Vincenpaul en inspireert
u anderen hiermee.
De volgende Vincenpaul
verschijnt in april/mei 2014.

