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Voorwoord
Tijdens de hoofdraad van 19 november is
het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd.
Iedereen heeft het daarna thuis nog eens
goed kunnen bestuderen. Om ieders
mening mee te laten wegen werden vier
regiobijeenkomsten georganiseerd in
Roermond, Breda, Den Haag en Arnhem.
Ik was aanwezig bij de eerste en de laatste bijeenkomst. De bijeenkomst in
Roermond werd het drukst bezocht.

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

Er was een goede sfeer. Na de presentatie
van Henk de Graaf ontstond er een levendige discussie. De meeste leden vonden
het goed dat Vincentius nu eens echt op
de kaart gezet ging worden. Uitwisseling
van kennis en goede regionale contacten
werden genoemd als belangrijke actiepunten. Een felle discussie ontstond over
de identiteit van Vincentius. Iedereen was
het er over eens dat wij ieder mens in
nood moeten helpen ongeacht zijn achtergronden of geloof. In Arnhem was het iets
minder druk, maar wel erg gezellig in het
Vincentiushuis. Men zag zeker een taak
voor een activerende landelijke coördinator. Over “lokaal blijft het doen” was geen
discussie, daar was iedereen het over

eens. Kunnen we niet voor de PR nogmaals de KRO documentaires (nacht
gedachten t.g.v. het 150-jarig bestaan van
Vincentius Nederland) gebruiken? Dit was
één van de voorstellen die tijdens de
avonden geopperd werden.
Kortom enthousiaste Vincentianen tijdens
de regio-bijeenkomsten. Jammer dat
niet alle verenigingen konden komen,
zij hebben zo de inspraak-ronde gemist.
Iedereen was het erover eens: er moet
wat gebeuren, want er is zeker toekomst
voor de Vincentiusverenigingen!
Miep Kaiser

Zaterdag 14 april vond de Algemene Ledenvergadering van onze
Vincentiusvereniging- Nederland plaats. Op de agenda stond een drietal
belangrijke onderwerpen. Hieronder volgt een korte terugkoppeling.

Heldere besluitvorming
binnen VVN
Jaarrekening 2011 en Begroting 2012

De ALV heeft ingestemd met de Jaarrekening 2011 die met een positief resultaat van € 7000,- is afgesloten. Ook werd
de begroting 2012 unaniem vastgesteld.
Aardig in het verhaal van onze nieuwe
penningmeester, Cees van der Velden,
was het inzicht dat hij gaf in waarvoor
wij als vereniging op internationaal
en nationaal niveau allemaal gelden
beschikbaar stellen (bijvoorbeeld
€ 117.000,- ten behoeve van projecten
in India en € 21.000,- aan allerlei lokale
projecten in het kader van ons hulpverleningsfonds).

Meerjarenstrategie
Vincentiusvereniging-Nederland

De afgelopen ledenvergaderingen is
er veel gesproken over het professionaliseren van onze landelijke vereniging om daarmee de Vincentiusvereniging meer bekendheid te geven
en mensen en middelen voor onze
werkzaamheden te enthousiasmeren.
Zeker in een tijd waarin het armoedeverhaal groot en stijgend is, is onze
rol extra belangrijk. Het visiedocument dat in de vergadering van
19 november 2011 werd gepresenteerd, is de afgelopen maanden in

een viertal regionale
bijeenkomsten nader
besproken. Lokale
verenigingen die hierbij niet aanwezig waren
zijn door Harrie Dirkx
apart benaderd om alsnog
te reageren. Dit heeft geleid
tot de voorliggende meerjarenstrategie die door het bestuur aan
de ledenvergadering is voorgelegd.
In heldere taal heeft bestuurslid
Harrie Dirkx ons wegwijs gemaakt in
de meerjarenstrategie. Aan het eind
hiervan heeft de ledenvergadering
ingestemd met:
• de ontwikkeling van digitale
nieuwsbrieven;
• het organiseren van thematische
bijeenkomsten in de regio;
• het verbeteren van de database,
waarin gegevens worden opge
slagen over activiteiten van lokale
verenigingen;
• het bezoeken van lokale ver
enigingen en onderhouden van
contacten;
• het benoemen van een project
coördinator.
Met name het laatste besluit heeft
wel gezorgd voor de nodige discussie: waarom moet deze coördinator
een betaalde functionaris zijn en kunnen we niet beter werken met vrijwilligers?

Het bestuur heeft zich in de meerjarenstrategie, maar ook tijdens de vergadering, bewust uitgesproken voor
een professionele ondersteuning
door middel van de projectcoördinator om bovengenoemde besluiten ook
daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Het aanbod – wat ook na de vergadering vanuit een lokale afdeling al is
gedaan – om ondersteuning van de
projectcoördinator met vrijwilligers,
wordt uiteraard met graagte omarmd.
Met deze besluitvorming gaat het
bestuur aan de slag om op korte termijn genoemde functionaris te werven. Hierover wordt u nader geïnformeerd.
Een tweede belangrijk discussiepunt
had betrekking op het fondsenwerven. Een aantal afdelingen vindt dat
dit een lokale taak is en dat het landelijk bestuur niet in hun vijvers moet
vissen. Het bestuur wil dit onderwerp
– waar op dit moment geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden –
wel nader uitdiepen. In onze ogen
gaat het dan om fondsenwerving bij
grote landelijke organisaties en fondsen/loterijen die gelden beschikbaar
kunnen stellen voor projecten waarmee wij ons als vereniging kunnen
positioneren, zoals ons huidige
“Ons Welgezinde Fonds”, waar alle
afdelingen gelden voor kunnen
krijgen ten behoeve van lokale
hulpverlening. Een nadere gedachtewisseling zal de komende tijd met u
plaatsvinden.

Project Schuldhulpverlening

De heer H. Crijns heeft een toelichting
gegeven op het project SchuldHulpMaatje. Schuldhulpmaatjes zijn
getrainde vrijwilligers die werken
vanuit lokale diaconale vrijwilligersorganisaties, zoals de Vincentiusvereniging. Zij geven preventief hulp
aan mensen die moeite hebben met
hun administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een traject
van schuldhulp doorlopen en geven
nazorg wanneer de schuldhulp is
afgerond. Verschillende Vincentiusverenigingen w.o. Amsterdam,
Den Bosch, Geldrop, Groenlo en
Venlo zijn hierin actief. De toelichting
van de heer Crijns is op te vragen bij
het landelijk secretariaat.
Aan het eind van de vergadering is
afscheid genomen van de bestuurs
leden Manuella van der Put en Harrie
Dirkx (zie elders in deze VincentPaul).
Teruggekeken kan worden op
een constructieve vergadering met
heldere besluitvorming.
Berry Link
Voorzitter VVN

REGIOBIJEENKOMSTEN OVER HET CONCEPTMEERJARENBELEIDSPLAN VAN VINCENTIUS NEDERLAND
Zoals al eerder gecommuniceerd, is de Vincentiusvereniging hard aan de
toekomst van de vereniging aan het werken. Met ongeveer 12 mensen van
verschillende Vincentiusverenigingen is er onder leiding van Henk de Graaf
vergaderd over de opdracht van de Algemene Ledenvergadering om
een concept-beleidsplan te maken. De sfeer tijdens deze 3 bijeenkomsten
was goed. Ook al was men aanvankelijk sceptisch, gaande de rit ontstond er
een mooie dynamiek en ontstond er een gezamenlijke drive om te komen tot
een stevig resultaat. De werkgroep kon deze 3 bijeenkomsten dan ook
afsluiten met een concept-beleidsplan, dat is aangeboden aan het bestuur
van Vincentius Nederland.
Het bestuur besloot het advies van de
werkgroep te volgen en het concept
bespreekbaar te maken tijdens een 4-tal
regiobijeenkomsten. Met steun van de
Vincentiusverenigingen Roermond,
Breda, Den Haag en Arnhem konden
deze regiobijeenkomsten worden gehouden.

gedaan over de functie van de naams
bekendheid, hoe om te gaan met landelijke en lokale fondsen, de betrekkelijkheid van een landelijke promotieactie/
sponsoractie, de rol van de landelijke
coördinator, de dekking van de geplande
activiteiten, enz, enz. Kortom; het waren
goede bijeenkomsten!

Aan de regiobijeenkomsten namen
ongeveer 80 bestuursleden namens
39 Vincentiusverenigingen deel.
Onmiddellijk bleek dat het organiseren
van regiobijeenkomsten een goede
greep was. We konden kennis maken
met de vertegenwoordigers van de
Vincentiusverenigingen in de naastgelegen gemeenten. Er werd een podium
geboden waarbij gepraat kon worden
over diverse aanpakken, kennisuitwisseling kon plaatsvinden, vragen gesteld
konden worden en onderling verbinding
gelegd werd.

De 30 verenigingen, die niet hadden
gereageerd of zich hadden afgemeld,
werden inmiddels ook per mail of
telefonisch benaderd:
• 11 verenigingen hebben inmiddels
bericht dat ze akkoord zijn met de
conceptplannen.
• 12 verenigingen gaven aan dat ze erg
klein zijn en daardoor niet hebben
gereageerd.
• 3 verenigingen stuurden een reactie
met opmerkingen en suggesties.
• 4 verenigingen gaven helaas geen
reactie.

Uit de discussie over het conceptbeleidsplan bleek al snel dat er behoefte
is aan een regionale uitwisseling van
ervaringen. Er werden ook suggesties

Een belangrijke voorwaarde is nu vervuld. We zijn weer met elkaar aan het
praten over de doelstelling van de
Vincentiusvereniging en hoe we samen
verder kunnen gaan. Met name de
kleinere verenigingen stelden het
op prijs, dat er contact met hen werd
opgenomen. Dank aan de
Vincentiusverenigingen, die de
regiobijeenkomsten
mogelijk

hebben gemaakt en aan iedereen die op
welke wijze dan ook heeft bijgedragen
aan de totstandkoming van dit plan!
De leden hebben tijdens de Hoofdraadsvergadering op 14 april ingestemd met
de volgende actiepunten:
1. V
 erbeteren van de uitwisseling van
kennis en ervaringen door digitale
nieuwsbrieven + simpele briefvorm
(afhankelijk van lokale behoefte).
Wellicht invulling via VincenPaul.
Inhoud: elke 6 - 8 weken een lokale
vereniging aan het woord. Op papier /
digitaal (bijvoorbeeld als knipselkrant), mogelijk/wenselijk op website.
2. O
 rganiseren van thematische bijeenkomsten en maken van handreikingen
voor lokale verenigingen op diverse
terreinen (bijvoorbeeld 2x per jaar).
Onderwerpen: omzetbelasting voor
een winkel, omgaan met ethische
problemen bij hulpverlening, hoe vind
je stille armen, hoe komen we aan
geld en vrijwilligers etcetera.
Doel: kennisuitwisseling van de lokale
verenigingen, vergroten van kennis bij
lokale verenigingen.
3. R
 egionale bijeenkomsten van
Vincentiusverenigingen.
Doel: meer input van de lokale
Vincentiusverenigingen verkrijgen en
draagvlak creëren voor de meerjarenstrategie. Kennismaken, informatie
uitwisselen, slapende lokale verenigingen wakker schudden, inbreng van
actieve lokale verenigingen in hun
regio.
4. O
 rganisatorische verbetering en
centrale database creëren t.b.v.
lokale verenigingen.
Doel: benchmarking, uitwisseling
kennis/ervaringen, ook informatieverzameling van gelijkgezinden met
soortgelijk doel; input komt van lokale
verenigingen; regelen inschrijving
KvK en ANBI status van lokale
verenigingen.
5. B
 enoemen project coördinator voor
20-32 uur/week.
Doel: uitvoering meerjarenstrategie,
aanspreekpunt van de lokale verenigingen, activeren inactieve verenigingen; helpt op aanvraag bij lokale
fondsenwerving, ontlasten/ondersteunen van bestuur bij beleidsvraagstukken.
Harrie Dirkx

Regiobijeenkomst in Roermond

Tijdens de Hoofdraadsvergadering van 14 april is
er stilgestaan bij het afscheid Harrie Dirkx als
bestuurslid van het landelijk bestuur.
Het “stil staan bij anderen”, is iets waar ons scheidende
bestuurslid met veel toewijding gevolg aan heeft gegeven.
Iets, uit hemzelf, als een vanzelfsprekendheid, zonder zich
daarbij zelf in de schijnwerpers te plaatsen.
Harrie Dirkx is al vele jaren actief binnen de VV Etten-Leur
en viel daar op door zijn activiteiten rondom de SOR.
Reden te over om hem in 2004 te benaderen voor het
landelijke bestuur waar hij functioneerde als respectievelijk SOR-voorzitter, penningmeester en kartrekker van
diverse projecten.
Harrie Dirkx kan gekarakteriseerd worden als een betrokken mens, rustig, gedisciplineerd, stabiel, accuraat met
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Men doet nooit tevergeefs een beroep op hem. Een verenigingsmens binnen
Vincentius. De geboren organisator die alom wordt geprezen.
Onder zijn leiding groeide de SOR-portefeuille uit tot een groot
succes. Veel mensen konden gebruik maken van een onbezorgde
vakantie op een van onze campings in Nederland.

Afscheid Harrie Dirkx
Nadat Piet Vermeulen in 2007 stopte
als penningmeester en niemand
binnen onze vereniging spontaan
opstond om deze kar te trekken, nam
Harrie ook dit onderdeel voor zijn
rekening. Hij heeft onze financiën
naar de maatstaven van good
governance gedigitaliseerd en meer
transparant gemaakt, waarbij het
aantal potjes en fondsen sterk werd
gereduceerd. Hij hield iedereen bij de
les en had er geen moeite mee om
afdelingen te sommeren als ze hun
ledenafdracht nog niet hadden overgemaakt.

Harrie zag, met het bestuur, het aantal
mensen en middelen binnen onze vereniging drastisch verminderen en
wilde op actieve wijze helpen om het
tij te keren. Zeker in een tijd dat de
stille armoede toeneemt en er steeds
vaker een beroep wordt gedaan op de
zelfredzaamheid van burgers die dat
eigenlijk niet kunnen. Mede met zijn
hulp heeft de vereniging:
• in 2009 een start gemaakt met de
visie en missie-discussie binnen
onze vereniging, hetgeen geresulteerd heeft in het Verdrag van
Etten-Leur;
• is het project Vincentius Hart en Ziel
opgestart, gericht op de realisering
van een geactualiseerde website en
folder/fotomateriaal;
• instemming bereikt met het strate
gische meerjarenbeleidsplan,
gericht op de verdere professionalisering van onze vereniging met
het doel om mensen te interesseren
voor onze werkzaamheden.

In al deze projecten heeft de vereniging Harrie leren kennen als een
echte kartrekker, die lol heeft in zijn
werk, die niets teveel is, iedereen bij
de les hield weet te houden en die
van helderheid en duidelijkheid houdt.
Vincentiusvereniging-Nederland is
Harrie Dirkx uitermate dankbaar voor
zijn enorme inzet van de afgelopen
jaren voor onze Vereniging!!!
Berry Link
Voorzitter VVN

Word lid van
de Financiële

Commissie
Bent u geïnteresseerd in de financiën
van onze vereniging, aarzel dan niet om
contact op te nemen met penningmeester
Cees van der Velden. De commissie
vergadert in principe eens per jaar en
oordeelt dan over de financiële gang
van zaken van VincentiusverenigingNederland in de meest brede zin.

Door het overlijden van de heer K. Janssen (Rotterdam) en het terug
treden van M. Vugts (Etten-Leur) ontstonden vacatures in de financiële
commissie. Ook kunnen niet altijd alle leden van de commissie op de
commissievergadering aanwezig zijn. Terwijl naarmate het aantal aanwezigen in zo’n vergadering groter is, de inbreng breder wordt en
belangrijke zaken nog beter kunnen worden uitgediept.
Cees van der Velden
Penningmeester VVN
Email:
penningmeester@vincentiusvereniging.nl
Telefoon: 06-53211787

Daarenboven kan de commissie
gevraagd en ongevraagd advies over
de financiën uitbrengen.

Huldigingen Vincentiusvereniging
Heilige Martinus Gendt
Op 8 december 2011 is tijdens de najaarsvergadering van
Vincentiusvereniging Heilige Martinus Gendt een twaalftal
leden gehuldigd:
6 leden voor hun 12.5 jarig lidmaatschap
4 leden voor hun 25 jarig lidmaatschap
1 lid voor zijn 50 jarig lidmaatschap
1 lid voor zijn 65 jarig lidmaatschap
Uit handen van de voorzitter werd aan de jubilarissen voor hun
25-jarige en 50-jarige lidmaatschap de oorkonde en de legpenning van
Vincentiusvereniging-Nederland overhandigd.
Tevens werd aan één ieder een envelop met inhoud overhandigd en
voor de partners was er een bloemetje.
G.J.M. Stokman
Vincentiusvereniging Gendt

Officieel heet het "Alliantie voor sociale rechtvaardigheid."
Sinds 2000 bestaat deze alliantie, die gevormd wordt door de
anti-armoedebewegingen, waaronder uiteraard ook de
Vincentiusverenigingen thuis horen.

Sociale Alliantie
Vanaf 2001 heb ik namens onze verenigingen deelgenomen aan de landelijke
bijeenkomsten. Sindsdien is ook gestart
met een jaarlijks overleg met de minister
of staatssecretaris van sociale zaken,
"de coördinerend bewindspersoon voor
armoede in het kabinet" om door werk
afspraken een wederzijdse inspanningsverplichting aan te gaan om de armoede
terug te dringen. Dit moet bijdragen
om de oorzaak van de armoede in
Nederland duidelijk te maken en middelen aan te reiken om die armoede terug
te dringen. Het initiatief voor de vorming
van de Sociale Alliantie werd genomen
door het anti-armoedeproject Aanpak en
door het CNV, FNV, Raad van Kerken in
Nederland, het Humanistisch Verbond
en Sjakuus. Intussen maken een 60-tal
landelijke en provinciale organisaties
deel uit van die alliantie, waaronder
dus ook de Vincentiusvereniging en de
stichting Leergeld.
De Sociale Alliantie wil nu de regionale
netwerken voor armoedebestrijding vernieuwen. Dit gebeurt al geruime tijd in
de regionale activiteiten van "De Arme
Kant van Nederland / EVA." Er vindt een
bundeling plaats van plaatselijke en
regionale verenigingen om te komen tot
uitwisseling en afstemming van activiteiten en tot leniging van noden, tot armoedebestrijding, tot bundeling van de lobby
naar plaatselijke en landelijke politiek,
het samen bespreken van een aanpak.
De plaatselijke Vincentiusverenigingen
kunnen ook baat hebben bij een aansluiting bij de Sociale Alliantie. Deelname
aan de regionale bijeenkomsten van de
Sociale Alliantie bieden goede kansen
om zich samen sterk te maken om de
noden te lenigen maar ook om de oor
zaken van de nood samen in beeld te
krijgen en samen plannen te maken daar
iets aan te doen.

Dat komt dan uiteraard aan de orde in
het jaarlijks overleg met de Minister van
Sociale zaken. Maar ook tussentijds kan
gezamenlijk overleg plaats vinden met
vertegenwoordigers van politieke partijen om het steeds groter wordend verschil tussen arm en rijk te overbruggen
en zo de solidariteit te vergroten.
De sociale alliantie stelt zich ook doelen.
Bijvoorbeeld door te streven naar
armoedevrije gemeenten. Gemeenten,
waar burgers in feite optimaal gebruik
maken van de mogelijkheden van de
toeslagen inclusief bijzondere bijstand.
Om dat feitelijk te bereiken is vaak
"loketbegeleiding" nodig door vrijwilligers. Maar ook dan ligt er nog een
opdracht om samen te werken, waardoor mensen in nood ervaren dat ze
meetellen. Meetellen effent ook vaak
de weg naar meedoen.
Het streven naar "Nederland Armoedevrij" is een goede zaak, zoals ook bij de
eeuwwisseling de millenniumdoelen
werden gesteld; vermindering van
honger, van kindersterfte, toename van
onderwijs, wereldwijd. Al worden de
daarbij behorende cijfers nog lang niet
gehaald, het is toch goed om onze verantwoordelijkheid daarin steeds weer
voor ogen te houden. Onze acties voor
de derde wereld blijven van groot
belang. Maar ook dichter bij huis liggen
er voor onze Vincentiusverenigingen
kansen om mee te doen. In januari zijn
een viertal regionale bijeenkomsten
gehouden: In Tilburg, in Den Haag,
in Zutphen en in Assen. In juni zullen
wederom regionale bijeenkomsten
plaatsvinden, daarover wordt u nader
geïnformeerd. Vincentiusverenigingen
groot en klein, kunnen hun inbreng
leveren en hun voordeel doen met de
acties van de Sociale Alliantie.

We hebben in het afgelopen jaar gezien
hoe vele vrijwilligers zich spontaan
hebben aangemeld voor het project
"Schuld Hulp Maatje", hoe velen van
onze verenigingen samen met de kerken
en maatschappelijke organisaties ter
plaatse zich hebben ingezet om deze
nood te helpen lenigen. De Sociale
Alliantie is voor ons een kans om samen
iets te doen aan het ontmaskeren van
de oorzaken van de noden om aldus tot
structurele verbeteringen te komen.
Als we zo vernieuwend bezig willen zijn,
zal dat zeker de goedkeuring verwerven
van de stichter van onze vincentiusverenigingen, de zalige Frederic Ozanam.
Zijn wereldorganisatie breidt zich nog
steeds uit met name in Afrika en Brazilië.
Voor ons hier en nu, liggen er dus ook
weer nieuwe kansen.
Paul Monchen

38e Boekenbeurs
weer succesvol
VINCENTIUS 'S-HERTOGENBOSCH
De Werkgroep Boekenbeurs
heeft op zondag 29 januari
een geslaagde boekenbeurs
kunnen afsluiten met een
bruto-opbrengst van
€ 58.000,-. Samen met de
ongeveer 150 vrijwilligers
(Vincentianen en nietVincentianen) was het een
gezellig, sfeervol boekenweekend in de Brabanthallen. Het zeer goede en
ruime aanbod van boeken,
LP's, singles en CD's wist
tussen de 3500 en 4000
bezoekers tot kopen te verleiden.

De aanvoer van boeken en "muziek",
het sorteren en opslaan daarvan
gaat het hele jaar door. Een tiental
leden van de werkgroep zorgt
daarvoor, maar vooral de logistiek op de dagen vóór de beurs
is een "kunstwerk": in totaal
moeten 100 (!) pallets worden
vervoerd. Hiervan zijn 77 pallets met boeken en "muziek" en
23 pallets met allerlei stellingen
en kasten (op één pallet staan 30
volle bananendozen). In 2 dagen
is alles uitgepakt zodat vrijdag om
19.00 uur de (soms al vanaf 17.00 uur)
wachtende klanten naar binnen gelaten
kunnen worden.
Als op zondag om 16.00 uur de beurs
sluit, moeten de 2 zalen weer uitgeruimd worden. Om 20.30 uur is er dan
ook niet meer te zien, dat er een paar
uur van te voren zo'n 60 marktkramen
(met tienduizenden boeken), grote
winkelstellingen en kasten stonden.
En kan de laatste groep vrijwilligers in
het Vincentiushuis genieten van de
traditionele erwtensoep en pannen
koeken.

In april werd weer een aantal goede
doelen blij gemaakt.
Voor 2013 zijn de eerste pallets al weer
gevuld…….(noteer alvast laatste weekend van januari).
Henk Brants
secretaris Boekenbeurs
Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch

Kort
nieuws

Sluiting secretariaat zomervakantie

Vanaf maandag 16 juli tot en met vrijdag 3 augustus is het landelijk secretariaat
vanwege vakantie gesloten. U wordt vriendelijk verzocht hier rekening mee te
houden.

Aanleveren copij 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 september 2012. De sluitings
datum voor het aanleveren van copij voor dat nummer is 31 augustus 2012.

Website

Om er zeker van te zijn dat de website zo up to date mogelijk blijft vragen
wij uw medewerking. Graag ontvangen wij een bericht als de gegevens van
uw vereniging op de website geactualiseerd dienen te worden. En heeft u
nieuws dan vernemen we dat graag, zodat we dit bij kort nieuws kunnen
plaatsen op de website.
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