MAART 2009
JAARGANG 157 I NR. 1560

Ja, het is echt de Vincenpaul
die voor u ligt. Zoals u ziet, is
er wel het een en ander aan
veranderd. Voor diegenen,
die bij afgelopen Hoofdraadvergadering waren, komt dat
niet als een verrassing, voor de
overige leden mogelijk wel.
Graag licht ik hierbij toe
waarom hiervoor gekozen is.

U I T G AV E VA N D E V I N C E N T I U S V E R E N I G I N G - N E D E R L A N D

Van de redactie
Afgelopen jaren heeft Hans Schouten
zich enorm ingezet om regelmatig een
nieuwe Vincenpaul te maken. Hierbij wil
ik direct – en vermoedelijk spreek ik
namens velen – mijn dank en respect
hiervoor benoemen. Het is indruk
wekkend hoe hij velen op de hoogte
hield van de vorderingen van projecten,
de opzet van nieuwe initiatieven of
afgeronde successen.

De Hoofdraadvergadering van februari
stemde in met deze nieuwe opzet van de
Vincenpaul. Tijdens deze bijeenkomst
werd ook uitgebreid gediscussieerd
over het idee om een nieuw, moderner
Vincentius-logo in te voeren. Verschil
lende lokale verenigingen geven aan
jongere leden te willen trekken en de pr
te willen verbeteren. Een vernieuwde
uitstraling hoort daarbij.

Deze manier van werken was echter ook
heel kwetsbaar en Hans liet weten dat
hij het stokje wel wilde overgeven.
Om die reden is besloten tot de vorming
van een redactie. Deze bestaat momen
teel uit Marijke Grozema en Elma
Kuipers van het secretariaat, twee
vacatures en ondergetekende namens
het landelijk bestuur. Het streven is om
de twee vacatures op te vullen met
betrokkenheid vanuit de lokale
verenigingen. Alleen op die manier
echter garanderen we directe betrok
kenheid van de leden – en die is uiter
aard essentieel! Bij deze daarom aan u
de vraag om u hiervoor beschikbaar te
stellen. Voor meer informatie of om u
aan te melden, kunt u met een van de
huidige redactieleden opnemen via
070 - 3800011.

Het bestuur van de VVN wil graag naar
een meer uniforme huisstijl, zodat alle
lokale verenigingen meer gemeen
schappelijks uitstralen en het voor de
potentiële leden, donateurs en/of
cliënten duidelijk wordt waar de lokale
verenigingen voor staan en wat hen
bindt. Daarnaast kan de landelijke
vereniging met een overkoepelende
huisstijl beter ondersteuning bieden,
bijvoorbeeld op het gebied van lokale
internetsites, briefpapier en folder
materiaal. In de Hoofdraadvergadering
van november worden voorstellen voor
het nieuwe logo gedaan en zal worden
besloten of deze lijn inderdaad ook
lokaal uitgerold wordt. Uiteraard zullen
de lokale verenigingen hier niet toe
gedwongen worden, het blijven de
lokale leden die voor hun afdeling
besluiten.

Naast de invoering van een redactie,
is onder meer besloten tot een vaste
frequentie van vier Vincenpauls per
jaar en herkenbare rubrieken.
Deze rubrieken bestaan onder meer
uit minimaal twee projecten of lokale
initiatieven, interviews met een nieuw
en vertrekken lid, een bericht van het
landelijk bestuur, korte nieuwsfeiten,
persberichten en een kalender met
relevante data.

Namens de gehele redactie wens ik u
veel leesplezier bij deze nieuwe
Vincenpaul. Uiteraard staan wij altijd
open voor uw reactie, ideeën voor kopij
en /of aanmeldingen voor enthousiaste
redactieleden.
Femke Gronheid

Uitgelicht
Om de naamsbekendheid van de
Vincentius vereniging te vergroten,
is het belangrijk om aan een goede
pr te werken. De landelijke
vereniging levert hieraan een
bijdrage door minimaal vier maal per
jaar een persbericht te verzenden.
Uw suggesties voor eventuele
persberichten zijn van harte welkom
en kunt u melden bij het secretariaat
in Rijswijk.
Heeft u zelf een bericht geschreven
voor de media in uw regio?
Het secretariaat beschikt over
een uitgebreide database van lokale
kranten waar deze persberichten
aan verstuurd kunnen worden.
Uiteraard kunt u het secretariaat
benaderen voor de gegevens van de
media uit uw omgeving.

Bericht van het
landelijk bestuur
Behoud en verandering, beiden zijn nuttig, als ze elkaar ten minste niet
tegenwerken. Dat is de hoofdconclusie uit de vergadering van de
Hoofdraad op 7 februari jl. In een prachtige ambiance en een volle zaal
van de Zusters van Liefde, waren veel lokale bestuurders aanwezig om
mee te denken over de toekomst van de Vincentius vereniging.
De congregatie van de Zusters van
Liefde van OLV, Moeder van Barmhartig
heid in Tilburg is in 1832 opgericht door
pastoor Zwijsen. De sociale omstandig
heden waren slecht en kinderarbeid
kwam veelvuldig voor. Pastoor Zwijsen
was begaan met de nood van deze
mensen. Energiek en doortastend wist
hij wegen te vinden om de nood te
verlichten.

Zijn werk werd tot ver in de twintigste
eeuw overgenomen door zusters en
inmiddels door leken. Het begaan met de
nood van anderen, daarover gaat ook
het werk van de Vincentius vereniging.
Het is onze kracht om in te haken op
problemen in de samenleving, die door
anderen (nog) niet opgelost worden.
Daar gaan en staan wij met z’n allen
voor.
Na deze inleidende woorden ging de
vergadering verder met toelichting op en
instemming van jaarrekening 2007,
begroting 2009 en beleidsplan 2009-2010.
Besloten werd dat er dit jaar nog één
vergadering plaatsvindt, op zaterdag
21 november 2009 te Etten-Leur.
Al met al kan geconstateerd worden
dat het Hoofdbestuur flink aan de weg
timmert om de VV op de kaart te zetten,
waarbij het accent enerzijds moet liggen
op bekendmaking wie we zijn en wat we
willen, maar anderzijds ook aanleiding
geeft voor jongeren om zich spontaan bij
ons aan te sluiten. Dit betekent dus
behoud, maar ook verandering.
Aansluitend aan de Hoofdraadvergadering werd stilgestaan bij het
onderzoek over Armoede in Nederland
presenteerde de afdeling Tilburg over
hun activiteiten en werd uitvoerig
gediscussieerd over het communicatiebeleidsplan van onze Vincentius
vereniging.
Iedereen bedankt voor uw aanwezigheid
en actieve bijdrage. Hopelijk tot in
november.
Berry Link
Voorzitter VVN
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Vincentius Vereniging Arnhem (VVA) zet zich al zo’n 160 jaar in Arnhem
in voor mensen in nood. VVA heeft n.a.v. dit jubileum een symposium
georganiseerd met als titel ‘Noden toen en Nu; sociale hulpverlening in
de tijd’ op vrijdag 26 september 2008. Zo’n 80 geïnteresseerden/
genodigden kwamen bij Wijnhandel Robbers en Van den Hoogen te
Arnhem bijeen, om te luisteren naar drie inleiders die op de titel
ingingen. De dagvoorzitter van dit symposium was Nelleke WijngaardsSerrarens.

Vincentius Vereniging Arnhem
viert 160-jarig bestaan
Bisschop de Korte is een van de drie
sprekers die zijn inleiding houdt over
armoedebestrijding; zijn inleiding is
getiteld ‘Inzet van een christelijk
humanisme’. Mgr. dr. Gerard de Korte,
net geïnstalleerd als bisschop van
Groningen, engageert zich sterk met de
situatie van mensen in nood. Welke
mensen werden vroeger en worden nu
met name getroffen door armoede?
En hoe kan er iets aan die situatie
veranderd worden? Dat zijn kernvragen uit
zijn betoog. Hij geeft aan hoe het katholiek
sociaal denken de waardigheid van elk
mens centraal stelt. De parabel van de
Barmhartige Samaritaan is daarbij een
belangrijke leidraad. Wanneer er nood is,
is directe hulp van mens tot mens
noodzakelijk, maar ook structuren die
nood of onrecht veroorzaken, dienen
aangepakt te worden. Zo leidt een
overmaat aan bureaucratie en regels er
soms toe dat mensen niet de hulp krijgen
waar ze recht op hebben. Mgr. de Korte
geeft aan dat door initiatieven die
christelijke vrijwilligers/kerken in
Nederland op zich nemen, de overheid
zo’n 3 miljard op jaarbasis bespaart !
De tweede inleider was Miep Kaiser
Koonen. De titel van haar lezing:
‘Barmhartigheid door het Vincentius werk;
kansen van mens-tot-mens’.

Miep Kaiser Koonen, lid van het Hoofd
bestuur van Vincentius Vereniging
Nederland en jarenlang voorzitter van
Vincentius Vereniging Roermond, is door
haar betaalde werk in het onderwijs erg
geraakt door de effecten van armoede op
kinderen en gezinnen. Armoede kan
mensen buitensluiten. Vincentius wil
mensen helpen niet meer afhankelijk te
zijn en zelf weer de verantwoordelijkheid
voor hun leven weer in handen te krijgen.
Dat vraagt om een relatie van vertrouwen.
De Vincentius Vereniging heeft, omdat ze
niet aan allerlei regels vastzit, soms meer
vrijheid van handelen dan de gemeente en
andere reguliere overheden. Miep Kaiser
geeft ook een toekomst perspectief aan
met hoe wij als Vincentianen en
Vincentius Verenigingen kunnen inspelen
op actualiteiten en geeft daarbij aan dat
een en ander niet vanzelf gaat.
Ten slotte John Veldman, theoloog en
fractielid van Groen Links in Arnhem, is de
moeilijke vraag rond armoede en politieke
verantwoordelijkheid voorgelegd.
Hij benadrukt hoe belangrijk gesprekken
tussen mensen in nood/armoede,
hulpverleners en politici zijn.
Zo kunnen politici een beetje ervaren
hoe ingrijpend armoede in je leven is.
In Arnhem leven in verhouding tot andere
steden, veel mensen op of onder de

armoedegrens. Cruciaal is dan samen met
mensen naar oplossingen te zoeken.
Een houding van vertrouwen en respect
zijn daarbij fundamenteel. Belangrijk is
ook dat de regels van overheden vereen
voudigd worden en dat de hulpver
leningstrajecten zowel van reguliere als
van vrijwilligersorganisaties beter op
elkaar afgestemd worden. Kerken hebben
als het om nood en onrecht gaat, hun
eigen verantwoordelijkheid en moeten
zich niet tot instrument van de overheid
laten maken. De volledige teksten van de
inleiding zijn binnenkort beschikbaar via
de website www.vincentius-arnhem.nl of
op papier te bevragen bij het secretariaat
van Vincentius Vereniging Arnhem.
Aan het slot van het symposium werd
Vincentiaan dhr. Theo Schemkes gehuldigd
met een legpenning van Vincentius a
Paulo; hij is 50 jaar Vincentiaan en lang
voorzitter van VVA geweest.
Ter gelegenheid van het 160-jarig jubileum
is een bundel samengesteld en geschreven
waarin de geschiedenis, de gevarieerd
heid van het Vincentiaanse werk, de
bewogenheid en inzet van Vincentianen
van de Arnhemse Vincentius afdeling uit
de doeken worden gedaan. De titel van
deze bundel is ‘Bewogenheid en inzet,
160 jaar Vincentius Vereniging Arnhem.’.
De auteur, Nelleke Wijngaards-Serrarens,
reikte het boek werkje uit aan Theo
Schemkes en de inleiders. De jubileum
bundels zijn via het secretariaat van VVN
aan alle zuster verenigingen in Nederland
verzonden. Mocht u toch een extra
exemplaar willen ontvangen dan kunt u
zich richten tot het secretariaat van VVA.
Tevens werd aan alle deelnemers een
paraplu overhandigd met het Vincentius
logo; een stevige, blauwe paraplu die je
beschermt en waar je op kunt leunen.
Een symbolisch cadeau aan allen die
samenwerken binnen, met, en voor VVA.
De dag werd besloten met een hapje,
drankje en bovenal een genoeglijk
samenzijn. Mensen uit verschillende
diaconale groepen, de burgemeester,
pastores, vertegenwoordigers van
gemeentelijke overheden, kerkelijke
gezindten; diaconale platforms, oud-leden
van VVA, maatschappelijke instellingen,
verschillende vrijwilligersorganisaties in
Arnhem kregen de gelegenheid elkaar op
deze wijze informeel te ontmoeten en te
inspireren.
Namens het bestuur van Vincentius
Vereniging Arnhem
Marita Donders-Engelen
Secretaris
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Een heerlijk weekend: goed weer – veel bezoekers – veel medewerkers –
veel boeken – veel Euro’s! Het went nooit, in spanning zitten of alles loopt zoals
je graag wilt, maar ook dit jaar kunnen we weer van een geweldig geslaagde
boekenbeurs spreken. Zoals gebruikelijk waren we ’s woensdags op tijd met
de hele lading in de Brabanthallen. Met de hulp van goed aanpakkende
leerlingen van enkele middelbare scholen, konden we ruim binnen de geplande
tijd alle pallets met de 100.000 boeken binnen hebben. Het “diner” bestond,
traditiegetrouw, weer uit heerlijke worstenbroodjes (deze keer geschonken
door de De Rouw Patisserie uit Vught) die weer voor voldoende energie
zorgden om de klus af te maken.

Boekenbeurs 2009
Door de enorme inzet van de vele
hulptroepen, waren de meeste kramen
donderdags al een heel eind tijd klaar en
kon vrijdag voor de “verfijning”worden
gezorgd. Zelfs de delicatessen-hoek was
deze keer ruim voor de opening klaar.
Ook hier dank zij de vele hulptroepen van
‘eigen mensen’ en van leerlingen.
Zoals gebruikelijk stonden de eerste
kopers vrijdag al om 17.30 uur te wachten
in de gang en toen de beurs geopend
werd, werden de kramen bestormd en
werd de eerste grote slag geslagen.
In de delicatessenhoek weten de echte
kenners precies waar ze moeten zijn:
al jaren staan de diverse rubrieken op
nagenoeg dezelfde plek. Kleine
veranderingen veroorzaken bij sommigen
een lichte paniek ! Gelukkig is het op
zaterdag en zondag gezellig druk en
minder hectisch, zodat je wat meer tijd
hebt om ook met de bezoekers een
praatje te maken. Door de diverse
publicaties in de diverse media over de
boeken van Mgr. Simonis hebben we
daarover nogal wat vragen moeten
beantwoorden.
Ook in de Carrouselbar was het een
gezellige drukte: mensen die bij een kopje
koffie eens lekker hun koopjes door
keken. Ook de dames,meisjes en jongens
die al die dagen voor de catering zorgden
hebben een pluim verdiend! Toen er
zondag nog een half uurtje te gaan was,
kwam het brandalarm en iedereen moest
naar buiten en kwam de beurs eigenlijk
onnatuurlijk aan zijn einde. Toch zorgt
een bruto-opbrengst van € 55.000.-, voor
een tevreden organisatie en voor veel
gelukkige bezoekers. Toen de laatste
“werkers” om ongeveer 21.30 uur de
Brabanthallen gestofzuigd achterlieten,
konden we weer terugkijken op een
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geslaagd evenement. Als we dan in de
Havenstraat aankomen om ook te
genieten van een overheerlijke
erwtensoep en pannenkoeken, slaakt
ieder weer een zucht van verlichting en
wordt er al weer gesproken over 2010.
De sorteerders hebben de eerste volle
pallets al weer klaar! Het zou moeten,
maar het is ondoenlijk om alle helpers te
noemen om ze persoonlijk te kunnen
bedanken. De organisatie weet dat
iedereen beseft dat de werkgroep het
nooit alleen zou kunnen. Al die bekende
helpers ( Brabanthallen- chauffeurs –
Vincentianen –“ad- hoc- helpers” Sociaal Restaurant – fa. Eekels ,
middelbareschool-leerlingen en alle hier
niet genoemde helpers : namens de
Werkgroep Boekenbeurs: “DANK “.
Ik wil dit verslag echter niet afsluiten
zonder even stil te staan bij een van onze
“vaste steunpilaren” die helaas op
23 januari is overleden en die we node
gemist hebben : Mw. Anny Pulles – van
Dommelen. Ik weet zeker dat zij bij velen
van ons in gedachten is geweest.
De werkgroep gaat zich nu buigen over
de verdeling van de opbrengst (nadat
eerst duidelijk is hoe hoog de kosten zijn
geworden). Dat is een van de fijnste maar
ook moeilijkste en vervelendste taken:
je maakt iemand blij, maar tegelijk moet
je misschien een ander teleurstellen,
want het aantal aanvragen voor een
bijdrage is nog nooit zo groot geweest als
dit jaar. Vermoedelijk in april zal bekend
zijn wie de gelukkigen zullen zijn.
Tot ziens in 2010
Henk Brants,
secretaris werkgroep Boekenbeurs

Sor Vakantieweken 2009
De Stichting Ontspanning en
Recreatie Nederland (SORNederland) is opgericht met als
doel om ontspanning en recreatie te
bieden aan die mensen, die volgens
zowel hun sociale indicatie als
financiële situatie zich geen
vakantie/recreatie kunnen ver
oorloven.
SOR-afdelingen hebben een 12-tal
stacaravans staan op locaties staan
in het land en daarnaast huurt de
SOR nog stacaravans extra in. Deze
locaties kunt u zien op onze website:
www.vincentiusvereniging.nl.
SOR-Nederland nodigt lokale
Vincentiusverenigingen uit om via
deze website mensen aan te melden
voor vakantieweken.

De kosten bedragen meestal
 115,- per week. Er zijn enkele
SOR-afdelingen, die een afwijkend
tarief hanteren. Doch hierover wordt
u z.s.m. geïnformeerd na aanmelding.
In 2008 zijn er via de SOR ruim
1.500 vakantieweken beschikbaar
gesteld, hetgeen een bijzonder goed
resultaat mag worden genoemd.
H. Dirkx
Voorzitter SOR Vakantieweken

Project

‘Mobility in Europe’
Project voor 50-plussers
Dankzij een subsidie van de Europese
Gemeenschap is de Internationale
Vincentiusvereniging in staat vormingsactiviteiten voor Vincentianen van 50 jaar
en ouder in de Europese landen verder te
stimuleren en te ontwikkelen. In deze drie
jaar is een coördinatiegroep bezig het
project te starten en in gang te zetten.
Thans met de mededeling, dat men nu
concreet op zoek is naar groepen en
individuen in de leeftijd van 50jaren en
ouder, die belangstelling voor dit project
hebben en mee willen doen aan een
internationale studie-trip. Leden,
vrijwilligers, lokale verenigingen en
bestuursleden van Vincentius
verenigingen in Nederland worden
uitgenodigd een bezoek te brengen aan
een zuster vereniging in een ander land
binnen de EU. Doel is: andere leden te
ontmoeten, andere omstandigheden
waarin het vincentiuswerk plaatsheeft te
leren kennen, ervaringen uit te wisselen,
kennis op te doen van medeleden elders
in Europa en relevante punten mee te
nemen voor het eigen werk in eigen
plaats. Reis- en verblijfskosten kunnen
via de subsidieregeling van de EU worden
vergoed.
Enkele voorbeelden
Drie mogelijkheden worden voorgesteld:
a. ‘Study-trips’: voor 3 tot 5 personen,
voor 3 a 4 dagen, ten behoeve van het
kennismaken en bestuderen van een
speciale vincentius-activiteit
b. ‘Senior Experts’: voor 1 of 2 leden die
graag voor een wat langere periode
van 1 tot 4 weken een meer verdiepende
oriëntatie en studie willen ondernemen

c. ‘Short International Visits’: voor een
grotere groep leden (tot aan 20) voor
1 of 2 dagen, die een bezoek brengen
aan één van de buurlanden om dáár te
zien en te ontdekken wat er aan
vincentiuswerk gebeurt en als
inspiratie kan dienen voor het werk
thuis.
Grensoverschrijdend werkt
inspirerend
De mogelijkheden voor grensover
schrijdende activiteiten zijn vele.
Ontmoetingen met medeleden elders in
Europa werkt over het algemeen zeer
inspirerend, vooral als deze tot doel
hebben ervaringen uit te wisselen en
nieuwe ideeën op te doen. Denk maar
aan het basiswerk: de directe hulp
verlening aan mensen in moeilijkheden:
hoe gaat dat in België, Oostenrijk, Wales?
De SOR-Vakantieweken: hoe pakt men dit
in Engeland en België aan? Wij kennen in
ons land flink wat 2e hands kleding- en
meubelbeurzen: hoe ziet dit werk in de
ons omringende landen er uit.
Samenwerking met de lokale overheden:
kunnen wij leren van ervaringen elders?
Ooit gehoord van VINZI-BUS? Dat zijn
groepen leden, meestal jongeren, die met
kleine busjes in diverse steden in
Oostenrijk, Zuid-Tirol (Noord-Italie) en
wellicht ook nog wel in meer landen op
zoek gaan naar kansarmen, zwervenden,
daklozen, om minstens hen wat soep,
brood, koffie te bezorgen en aandacht
schenken aan hun moeilijke bestaan.
Wij zijn in Nederland doende met
gevangenispastoraat. Hoe werkt dat in
bijvoorbeeld Slowakije? Kortom, zomaar
wat voorbeelden op rij.

De mogelijkheden met dit ‘MobilityProject’ zijn in feite onbeperkt.
Doen!
Daarom: groepen en individuen, leden
van onze verenigingen, laat weten
waaraan u belangstelling hebt en meldt
u aan. En geef uw eigen idee en
suggestie daarbij op. Dat kan bij ons
nationaal secretariaat. Dat kan ook
rechtstreeks bij het Internationaal
secretariaat in Parijs. Wie weet met
welk enthousiasme u na zo’n trip
terugkeert naar huis. Wie weet wat voor
nieuwe initiatieven er vervolgens
daaruit tevoorschijn komen.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de internationale website
www.ssvpglobal.org , kies de gewenste
taal, rol iets naar beneden en zie aan de
rechter kant een vierkant vlakje met de
tekst ‘Mobility-Project’, klik daarop
en u komt alles tegen. Tevens kunt u de
coördinator bereiken via
Marina.Kadner@ozanet.org
Hans Schouten

Boeken beursproject stopt
Na 18 jaar stopt het boekenbeursproject van de Vincentius Vereniging Arnhem met het
organiseren van boekenbeurzen in de Eusebiuskerk te Arnhem. De onkosten om de beurs te
kunnen organiseren worden hoger en de organisatie kost zeer veel tijd en energie. De groep mensen
die hieraan gedurende een jaar voorafgaand aan de beurs werken kunnen dit niet meer doen.
Er worden dan ook geen boeken meer ingezameld bij onder andere het Vincentrum aan de
Rosendaalseweg te Arnhem voor de jaarlijkse boekenbeurs van de Vincentius Vereniging.
Met de laatste 18 beurzen heeft de Vincentius Vereniging Arnhem een bedrag van  193.884,25
kunnen schenken aan diverse goede doelen in binnen- en buitenland. De vele vrijwilligers van de
boekenbeurs hebben dit gerealiseerd. De Vincentius Vereniging Arnhem
dankt hen hier hartelijk voor.
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Ingestapt/uitgestapt
De Vincentiusvereniging ontleent zijn kracht aan de jarenlange tomeloze inzet
van de vrijwilligers. In deze rubriek is er voortaan plek om degenen die afscheid
nemen hiervoor kort in het voetlicht te plaatsen. Daarnaast is het eveneens
interessant om de nieuwkomers te vragen naar hun beweegredenen om zich sterk
te maken voor de Vincentiusvereniging. Wilt u ook in deze rubriek komen of weet
u iemand die hiervoor in aanmerking komt, dan willen u vragen contact op te
nemen met de redactie via het landelijk secretariaat.
Als eersten in deze rubriek stellen wij u voor aan de heer L. Thomas, de nieuwe
voorzitter van de Vincentiusvereniging in Landgraaf en nemen wij afscheid van
het sinds jarenlange vertrouwde gezicht van het landelijk secretariaat Natascha
Salvo.

Ingestapt

Bijdrage van de heer Thomas, voorzitter
van de Vincentiusvereniging Landgraaf
Vincent als
voorbeeld
Ongeveer drie jaren
geleden kreeg ik de
kans met pre
pensioen te gaan.
Die kans greep ik
met twee handen
aan. Als vrijwilliger zou ik na veertig
dienstjaren onafhankelijk mijn eigen
toegedichte talenten in nieuwe situaties
kunnen gaan aanbieden. Aan structuren
bouwen en ze bewaken. Mensen
enthousiasmeren. Opkomen voor
zwakkeren. Kortom antwoord geven op
de catechismusvraag “waartoe ben je
op aarde?”. Dat zit al vanaf mijn
jeugdjaren diep in mijn genen verstopt.
Als lagere en middelbare schoolleerling
schaarde ik me achter het
gedachtegoed van de paters Salesianen
en hun lichtend voorbeeld Don Bosco.
Na de diensttijd ging ik door als
opbouwwerker en in beroepen, die allen
te maken hadden met sociale
achterstanden of zwakkeren in de
samenleving. Uitgaande van de
gedachte, dat de mens in wezen goed is,
maar door verkeerde omstandigheden in
de verkeerde hoek terecht komt.
Vastbesloten gelovend in het goede van
de mens. Geïnspireerd door de verhalen
over de eerste verzetstrijder en diep
bewogen sociale mens, Jesus van
Nazareth. Verhalen, die mij met de
paplepel werden ingegeven. Maar later
meer nog door sociale strijders als
Maarten Luther King of dichterbij de
gedreven politicus Joop den Uyl of tot
op vandaag een persoon als Barak
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Obama. Al deze voorbeelden geloven
oprecht in het goede van de mens en het
waardevolle om je daar voor in te zetten.
Niet vreemd, dat ik het daar vaker over
heb in gesprekken bij de haag met mijn
achterbuurman: Ad Hughens. Ad is
medeoprichter en jarenlang spil van de
vereniging Vincentius, afdeling
Landgraaf. Vanuit zijn sterke
betrokkenheid met het parochieleven
kwam hij in aanraking met echte
armoede en organiseert hij nu nog van
alles om inwoners in nood een weinig
vooruit te helpen. Geïnteresseerd in het
hoe en waarom hij dat alles toch deed
was de vinc, zoals hij dat noemt, vaker
onderwerp van onze gesprekken. Dat
leid natuurlijk na mijn pensionering snel
naar de vraag,”is dit werk niet ook iets
voor jou?”
Met het vaste vooroordeel in mijn hoofd
van een gezapige oude klup, die geld
ophaalt en weer uitgeeft, stond ik daar
niet op te wachten. Maar Ad wist mij uit
te dagen door een beroep te doen op
mijn organisatietalent. De Vinc zocht
uitbreiding van het bestuur. Meer
specifiek: zij zochten een nieuwe
voorzitter, omdat de zittende voorzitter
zich na vele jaren wilde terugtrekken in
“de luwte”. De nieuwe voorzitter moest
de opdracht krijgen mee te helpen aan
‘de verjonging’ van de Landgraafse Vinc
en het meer strijdbaar en herkenbaar
maken van deze vereniging, zoals de
goede Vincentius toen in Parijs ook
deed. Helpen waar kan en waar nodig bij
de directe noden. Daarbij niet schromen
verantwoordelijken aan te spreken om
de armoede daadwerkelijk te bestrijden.
Die opdracht sprak mij wel aan en zie
daar is de nieuwe instapper een feit.
Nog sterk bezig met het inleven in zijn
nieuwe opdracht. Niet voor de rest van
zijn leven, maar met de gedachte dat
straks een ander, een hopelijk financieel

gezonde en in de Landgraafse
samenleving herkenbare Vincentius
vereniging kan overnemen. Een
vereniging, die gewaardeerd en erkend
wordt als een groep mensen die, in
goede samenwerking met anderen, de
plaatselijke overheden en hulpverleners,
werkelijk menselijk leed weet te
verzachten. Niet met de illusie, dat
armoede zal verdwijnen.
Zolang als we nog in kapitalistische
verhoudingen met elkaar (moeten)
omgaan zal armoede bestaan. Laten we
proberen de nadelige gevolgen zoveel
mogelijk inzichtelijk te maken en
onnodige pijn verzachten. Er echter voor
zorgend, dat hulpbehoevenden niet nog
meer afhankelijk worden, maar in
gezamenlijkheid leren een aanvaardbare
plek in onze samenleving te veroveren.

Uitgestapt

Op de afgelopen hoofdraadvergadering
is officieel afscheid genomen van
Natascha Salvo, die ruim 10 jaar lang
voor velen het
gezicht was van de
Vincentiusvereniging.
Hans Schouten heeft
een aantal jaren
nauw met Natascha
samengewerkt en
richtte aan het einde
van de vergadering het woord tot haar.
In zijn bijdrage stond Hans Schouten stil
bij de vele werkzaamheden die zij de
afgelopen jaren heeft uitgevoerd en dat
zij daarbij soms zeer veel waarderende
woorden heeft horen spreken van leden
nationaal, maar vooral lokaal.
Waarderende woorden uit het hart
gesproken vanwege de goede en
innemende manier waarop zij vele jaren
in de contacten met de leden en met
allerlei projecten en activiteiten is
beziggeweest.
Natascha heeft een nieuwe werkkring
gevonden als projectleider bij de
bibliotheek, waar zij zich bezig gaat
houden met projecten en activiteiten,
die te maken hebben met taalvaardig
heid, lezen, luisteren, en dan met name
voor kinderen en jeugdigen in achter
standsituaties, vooral taalachterstand.
Dat soort situaties die zij juist veel
gezien heeft in onze vereniging.

De redactie heeft Natascha nog een
aantal vragen voorgelegd:
Wanneer ben je in dienst gekomen
van de Vincentiusvereniging?
Ik ben in 1997 wat kleine klusjes gaan
doen voor de Vincentiusvereniging,
voornamelijk archivering. Maar omdat ik
af en toe ook wat hielp met secretariële
dingen, kreeg ik in maart 1998 een
contract voor 8 uur in de week
aangeboden.
Wat was voor jou de drijfveer in
al die jaren?
De inzet van de vrijwilligers heeft me
altijd bijzonder geraakt. het motiveerde
mij om ook een stapje extra te zetten
voor wat voor mij natuurlijk gewoon een
betaald baan was.
In hoeverre is de VV veranderd?
Voor mij persoonlijk zijn het overlijden
van Antoinette Hogeveen en de
pensionering van Hans Schouten
ingrijpende veranderingen geweest.
De vereniging zelf is in de kern niet veel
veranderd, behalve dat de leden
tegenwoordig steeds meer ‘digitaal’
onderlegd raken.
Waar ben je het meest trots op?
Moeilijke vraag. De dingen die ik
gerealiseerd heb in mijn periode bij
de werkzaamheden waren allemaal
noodzakelijk dingen. Zoals de auto
matisering. Toen ik binnenkwam zaten
de leden nog in een kaartenbak, werd
de boekhouding nog handmatig en
schriftelijk bijgehouden en werden voor
grote mailingen op de typmachine
etiketten gemaakt. Ik heb dat allemaal
veranderd, maar dat had iemand
anders waarschijnlijk ook wel gedaan.
Misschien ben ik het meest trots op de
goede contacten met de leden die ik heb
opgebouwd. En op de leden zelf, die zo
verschrikkelijk loyaal en toegewijd zijn.
Wat zie je als grootste uitdaging voor
de Vincentiusvereniging?
Het op de kaart komen. Qua PR is er
nog zoveel te winnen.
Mijn wens voor de leden is:
Wijsheid en plezier in hun werk.
En natuurlijk alle gezondheid en geluk.

ANBI
Wat is een ANBI? ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Sinds 1 januari 2006 zijn goede doelen organisaties, die gerangschikt
zijn door de Belastingdienst als ANBI geheel vrijgesteld van schenkingsen successierechten. Per 1 januari 2008 bij wet geregeld. Om als ANBI
aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke
werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen.
Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen.
Personeelsverenigingen en commerciële instellingen o.a. kunnen geen
ANBI worden.
Het voordeel van ANBI
De Vincentiusvereniging-Nederland is
inmiddels ANBI, maar viel al onder de
officiële regeling in het kader van de
successierechten. In die oude regeling
was 11% belasting verschuldigd van alles
wat aan legaten en erfstellingen werd
ontvangen. Maar nu de ANBI is
geïntroduceerd is dit vervallen en is 0%
belasting verschuldigd van alle giften,
schenkingen e.d.
Bovendien zijn een tot op heden zo’n 30
plaatselijke Vincentiusverenigingen in
Nederland gerangschikt als ANBI. Gelet
op de voordelen is het heel verstandig, dat
deze lokale groepen het initiatief inmiddels
hebben genomen. Maar als er 30
geregistreerd staan betekent dit dat er
nog veel te veel plaatselijke
Vincentiusverenigingen nog niet het
initiatief genomen hebben de ANBI-status
aan te vragen en dat is echt heel
onverstandig.
Want:
• als ANBI betaalt u 0% belasting over
ontvangen giften, schenkingen, legaten,
nalatenschappen
• als ANBI bent u gevrijwaard van 41 tot
68% belasting over giften, schenkingen,
legaten en nalatenschappen
• als ANBI-vereniging kunnen
particulieren en organisaties de aan uw
vereniging verstrekte donaties van hun
inkomsten- of vennootschapsbelasting
aftrekken
• als ANBI kunt u in uw berichtgevingen
kenbaar maken dat u ANBI bent, hetgeen
u tot voordeel strekt, omdat particulieren
en organisaties uw vereniging sneller
zullen kiezen om uw vereniging een
financiële donatie te verstrekken.
• als ANBI bent u bij het doen van uitgaven
volgens de doelstelling van uw
vereniging vrijgesteld voor het recht van
schenking en worden dus niet belast.

Wat moet u doen op ANBI te
worden?
Stap 1: u dient een fiscaal nummer aan te
vragen bij de Belastingdienst waaronder
uw vereniging valt
Stap 2: met het fiscaal nummer vraagt u
een ANBI-formulier aan om u als ANBIinstelling op te geven; dat kan via de
Belastingtelefoon 0800-0543, maar kan ook
schriftelijke bij de Belastingdienst OostBrabant/kantoor ’s Hertogenbosch,
Postbus 70505, 5201 CG ’s Hertogenbosch.
Stap 3: u vult dit formulier in en voldoet
aan de gestelde vragen en stuurt dat alles
op naar de aangegeven Belastingdienst.
Waar moet u als
Vincentiusvereniging aan voldoen?
1. U hebt als vereniging geldige statuten
2. U bent als vereniging ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel
3. U hebt als vereniging een geldig
beleidsplan (een jaarplan of
meerjarenplan). Dit is het document dat
uw doelstelling vermeldt en inzicht
verschaft in de manier waarop die
doelstelling wordt uitgevoerd: uw
concrete activiteiten dus. Ook wordt
hierin vermeld hoe u financiële middelen
werft (collectes, via donateurs, speciale
acties b.v.), dat u van inkomsten en
uitgaven een administratie bijhoudt en
waaraan u de inkomsten in algemene
zin besteedt.
4. U gaat zich, als uw vereniging de ANBIstatus heeft verkregen, houden aan de
regeling die de ANBI stelt, praktisch
meestal in de sfeer van administratie en
controle.
Er is alle aanleiding, zoveel hebt u uit dit
artikel wel begrepen, zo spoedig mogelijk
een initiatief te nemen. Indien nodig zal
ons nationaal secretariaat en bestuur u
behulpzaam kunnen zijn. Doen dus!
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Agenda van
Nationale en
Internationale
Dagen
In het vervolg zal de redactie een
overzicht geven van relevante
nationale en internationale dagen.
Wellicht interessant voor uzelf of
als aanknopingspunt voor activiteiten
in uw omgeving.

1 maart

Start nationale week van de vrijwilliger

6 maart

Wereld gebedsdag

8 maart

Armoede in Nederland
In 2007 gaven kerkelijke organisaties ruim 11 miljoen aan individuele hulpverlening
in Nederland. Onder meer t.b.v. alleenstaande ouders met kinderen, mensen zonder
werk, asielzoekers, ouderen, mensen met psychische problemen en mensen met
handicap. De problemen rondom geldnood komen vooral voort uit schuldproble
matiek en een langdurig laag inkomen.
Het onderzoek, dat eind 2008 aan voormalig Staatssecretaris Aboutaleb is aange
boden, concludeert dat de kerken gaten opvullen, die de overheid laat liggen.
Oplossingen die hiertoe geboden worden, richten zich op het ontwikkelen van
overheidsbeleid voor aantal groepen met langdurige armoedeverschijnselen.
Verder moet aan preventie gedaan worden door het voorkomen en bestrijden van
schuldproblemen en mensen de weg te wijzen. De kerk toont zich bereidwillig
om de overheid hierbij te helpen.

Kort nieuws
Afgelopen jaar zijn weer diverse lokale
afdelingen opgericht, te weten Geleen,
Beek en Valkenburg. Wij wensen ze alle
succes toe.

Wereldvrouwendag

20 en 21 maart

Make a Difference Day

8 april

Wereld Roma dag

12-13 april
Pasen

19 april

Nationale opa en oma dag

9 mei

Europadag

15 mei

Internationale dag van het gezin

5 juni

Wereld milieu dag

20 juni
Colofon

Wereld vluchtelingendag

20 juni

Nationale dag van de rechten van
het kind

Het secretariaat is gewijzigd. Met het
vertrek van zowel Natascha (zie rubriek
uitgestapt) als Giancarlo Salvo bestaat
het secretariaat uit Elma Kuipers en
Marijke Grozema. Beide dames werken
parttime en zijn doordeweeks van
9.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar,
behalve op woensdagen.
Ook in het landelijk bestuur zijn
wijzigingen doorgevoerd. Beoogd
penningmeester, Bert Recker heeft
uiteindelijk toch voor deze functie
bedankt vanwege te drukke werk
zaamheden. Harrie Dirkx heeft het
penningmeesterschap tijdelijk op zich
genomen. De functie van penning
meester is dus nog vacant. Eventuele
geïnteresseerden worden verzocht met
Berry Link contact op te nemen.
De volgende Hoofdraadvergadering
staat gepland voor 21 november 2009 en
zal in Etten-Leur plaatsvinden. Noteer
deze datum aub alvast. We zullen onder
meer spreken over de nieuwe statuten
en eventuele uniforme huisstijl.

Afgelopen jaar is veel gebruik gemaakt
van ‘Ons Welgezinde Fonds. Hierdoor
was de pot eind 2008 leeg. Inmiddels
hebben we weer een aanvulling
gekregen voor 2009. Dit betreft echter
geen automatisme voor de toekomst.
Daarom moet er zorgvuldig met deze
gelden omgegaan moet worden.
Aangezien de subsidiepot leeg is, is het
voor lokale stichtingen Leergeld helaas
niet meer mogelijk om een startbedrag
vanuit de VVN te ontvagen.
Staatssecretaris De Jager (Financiën)
heeft de Tweede Kamer laten weten,
dat hij geen laag BTW-tarief voor
Kringloopwinkels wil hanteren.
Hij meent zich dat dit geen landelijke
taak is. De VNG heeft aangegeven,
dat er geen landelijke richtlijnen komen
om gemeenten te verplichten om
onverkoopbare spullen uit de lokale
kringloopwinkels tegen gereduceerd
tarief bij de gemeentelijke stort te
mogen aanbieden. E.e.a. dient lokaal
afgestemd te worden.
Het internetadres van de internationale
website is gewijzigd. Het nieuwe adres
is: www.ssvpglobal.org.

Redactieleden:
Femke Gronheid, Marijke Grozema en Elma Kuipers
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