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Op 12 april jl. vond onze Algemene Ledenvergadering plaats.
Een aardige, maar ook kritische
bijeenkomst. Ik open de vergadering met een verwijzing naar onze
gastspreker prof. Toine van den
Hoogen, die samen met pastor
Tjeu van Knippenberg en Marieke
van de Ven in Nijmegen het
Vincent de Paul Center heeft
opgericht. Centraal daarin staat
de aandacht voor het "Vincentius
worden in je leven" en "de Vincentspirit overdragen." Dit centrum
geeft onder meer cursussen over
de rol van Vincentius in ons leven,
waarbij het gaat om aspecten als
je eigen plek in de ruimte, in tijd en
in transcendentie, het klaar staan
voor elkaar en inhoud geven aan
vormen van barmhartigheid. Als je
anderen vreugde en steun geeft,
geeft dat ook iets waardevols bij
jezelf. Samen met dit Centrum
willen wij het inhoudelijk spiritualisme vormgeven en een rol in
onze vereniging geven.
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Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering
De Vincent-spirit
In dit verband zullen onze landelijke vier speerpunten nader worden uitgewerkt:
• Speerpunt Ons Welgezinde Fonds, gericht op het financieel steunen van mensen
in onze eigen omgeving, heeft wederom een financiële impuls gekregen,
waarop alle verenigingen wederom een beroep kunnen doen;
• Speerpunt SchuldHulpMaatje, gericht op het opleiden van leden van de lokale
Vincentiusverenigingen, wordt verder inhoud gegeven in overleg met de lande
lijke stuurgroep SchuldHulpMaatje en zijn sponsoren (waarbij de heer Hub Crijns
van het LKDB het aanspreekpunt is);
• Speerpunt promotie en pr richt zich met name op het krijgen van meer bekend
heid om daarmee mensen en middelen te genereren. Het bestuur is samen met
de Sesamacademie (die bijvoorbeeld ook De Zonnebloem nader heeft geposi
tioneerd tot wat zij nu is) druk doende om hieraan vorm en inhoud te geven.
Ook het eerder genoemde Vincent de Paul Center is sparringpartner. Daarnaast
is onze projectcoördinator, Marsja Broeksteeg, actief met het bezoeken van de
diverse afdelingen ter voorbereiding op de regiobijeenkomsten;
• Speerpunt SOR richt zich inmiddels op de recreatiebedrijven die verzameld zijn
in Recron Nederland, waarbij de leden (campings en recreatieoorden) met ons
mee willen denken over vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen
in relatie tot ons armoedevraagstuk.
Tijdens de ledenvergadering werd ook de jaarrekening 2013 vastgesteld. Wel heeft
de ledenvergadering aandacht gevraagd om in het vervolg de totale jaarstukken
aan te bieden (en niet een samenvatting). Ook is gevraagd om meer transparante
verslaglegging (wat krijgen de verenigingen terug voor de betaalde contributie?),
meer inhoudelijke info over de goede doelen en bereikte resultaten en is geadvi
seerd om meer gebruik te maken van de website om info te publiceren). Daarnaast
is de vraag geopperd waarom we een eigen secretariaatsgebouw in stand moeten
houden (is intrekking bij een lokale afdeling niet goedkoper en wenselijker?).
Tot slot is kennisgenomen van de notitie Financiële Transparantie, gericht op een
open en zo transparant mogelijke publicatie van het jaarverslag van elke vereni
ging (inclusief vermogenspositie en opsomming wat de vereniging in de toekomst
met dit vermogen denkt te gaan doen). Niemand is tegen transparantie, toch
plaatst een aantal leden wel vraagtekens bij de juridische verplichting van deze
publicatie. In de volgende ledenvergadering zal met name dit aspect meer aan de

orde komen. Ook de behandeling in de Tweede Kamer van de werkzaamheden van
de Commissie De Jong, zal hierbij moeten worden betrokken.
Aan het eind van de vergadering nemen we afscheid van onze penningmeester
Cees van der Velden, die drie jaar de financiën van onze vereniging onder zijn hoede
heeft gehad. Wij zijn Cees zeer erkentelijk voor zijn inzet. Naast het actualiseren van
de boekhouding en het inzichtelijk brengen en integreren van diverse rekeningen,
heeft hij diverse nota's opgesteld om een heldere en transparante werkwijze te
betrachten (onder meer protocol kascontrole, btw-memo en de hiervoor genoemde
notitie Financiële Transparantie).
De ledenvergadering heeft ingestemd met de benoeming van Wiel Ubaghs als
nieuwe penningmeester. Daarnaast zal Toine van den Hoogen het bestuur komen
versterken in de vacature die in november gaat ontstaan door het vertrek van Paul
Monchen.
In goede samenwerking tussen bestuur en ledenvergadering hopen we de komende
maanden onze Vincent-spirit nader vorm en uitvoering te geven.
De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 22 november 2014.
Berry Link
Voorzitter VVN

Na 5 jaar heeft Frans Koeman
het voorzitterschap van de
Vincentiusvereniging Den Bosch
neergelegd. Hij vertrekt voor een
langere periode naar het buitenland. Tijdens zijn voorzitterschap
heeft Frans Koeman belangrijke
nieuwe ontwikkelingen op de
agenda weten te zetten, waaronder de schuldhulpverlening door
het project schuldmaatjes, de
support voor de 5 jaar geleden
opgerichte voedselbank, een
toenemende aandacht voor de
sociale activering in de stad voor
inwoners die een grote afstand
hebben tot de arbeidsmarkt.

Afscheid Frans Koeman van
de Vincentiusvereniging Den Bosch
Tijdens de ledenvergadering op 9 april is uitgebreid afscheid genomen van Frans.
Hij werd geprezen als een uitstekend bestuurder. Met name zijn grote sociaal
maatschappelijke betrokkenheid en zijn warme belangstelling voor de mensen in de
vereniging werden genoemd. Frans was altijd zeer betrokken bij het reilen en zeilen
van de Vincentiusvereniging en was ook bereid zelf de handen uit de mouwen te
steken.
De vereniging is hem zeer dankbaar voor zijn grote
inzet en het vele werk dat hij verzet heeft. Frans is
voor zijn grote verdiensten onderscheiden met de
zilveren Vincentiuspenning.
Tijdens dezelfde ledenvergadering is Ton van den
Bersselaar benoemd als nieuwe voorzitter van de
vereniging. Ton van den Bersselaar heeft vele jaren
gewerkt in directie- en adviesfuncties in de zorgsector
(waaronder 12 jaar als directeur/bestuurder van de
Van Neijnselgroep in Den Bosch) maar ook actief
voor ontwikkelingsprojecten in India, welke mede
gesteund zijn door Vincentius.
Zijn opdracht zal zijn om de Vincentiusvereniging mee te laten groeien in de veran
derde taken op gemeentelijk niveau in de komende jaren. De economische crisis
doet bovendien het beroep dat gedaan wordt op de hulpverlening van Vincentius
scherp toenemen. Niet voor niets is het sociaal restaurant dagelijks vol bezet voor
een goed gevulde maaltijd tegen een minimumvergoeding. De Bossche Vincentius
vereniging zal zijn opdracht om waar mogelijk voor de kwetsbare inwoners van
Den Bosch op te komen stevig blijven invullen!
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Henk Kappen
Vice-voorzitter Vincentiusvereniging Den Bosch

Interviews Vincentianen
De VincenPaul is een blad voor leden en door leden. Om de mens achter het bestuurslid of de vrijwilliger
te leren kennen starten we met een serie interviews met Vincentianen.

Vincentiusvereniging Groningen, Pia Lokin-Sassen
Wat is uw huidige functie binnen de
Vincentiusvereniging?
Secretaris.
Waarom bent u toegetreden tot het
bestuur van de Vincentiusvereniging?
Ik ben destijds gevraagd via de
parochie om mensen die schul
den hadden te helpen met schuld
sanering.

Wat is u tot nu toe opgevallen aan
deze vereniging?
Wij zijn met een kleine groep en een
beperkt budget. Per jaar helpen wij
een handvol mensen in de vorm van
juridische steun en concrete bijdra
gen tot schuldsanering.
Wat kan/wilt u bijdragen aan de
ontwikkeling van de vereniging?
Wij trachten de vereniging onder de
aandacht van mensen te brengen.
Daartoe is onder meer een website
gemaakt, eens per jaar wordt een
collecte gehouden voor de Vincentiusvereniging.

Wat doet u in uw vrije tijd?
Ik ben grootmoeder, uitgever en
lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal (CDA).

Vincentiusvereniging Den Haag, Harry Buikema
Wat is uw huidige functie binnen
de Vincentiusvereniging?
Ik ben in de loop van 2012 voorzitter
geworden van de Vincentiusvereni
ging Den Haag.
Waarom bent u toegetreden tot het
bestuur van de Vincentiusvereniging?
Na acht jaar in het buitenland te heb
ben gewerkt vond ik het leuk om
na terugkeer in Den Haag – naast
mijn reguliere werkkring – ook vrijwil
ligerswerk te doen. Twee motieven
liggen ten grondslag aan mijn
inzet voor de Vincentiusvereniging.
Allereerst levert het vrijwilligerswerk
altijd weer nieuwe contacten op en
ontmoetingen met andere mensen
die in een ander levenscircuit zitten
verruimt de ‘geest’.

Voorts is het prettig om samen te
werken met mensen die algemene
christelijke en humanistische waar
den met je delen, waarbij vooral de
aandacht voor de achtergestelde me
demens centraal staat. Toen ik werd
benaderd door leden van de Vincenti
usvereniging Den Haag om voorzitter
van die vereniging te worden heb ik
daar dan ook positief op gereageerd.
Wat is u tot nu toe opgevallen aan
deze vereniging?
Er is een grote diversiteit aan projek
ten en activiteiten en dat maakt de
vereniging heel levendig.

Wat kan/wilt u bijdragen aan de
ontwikkeling van de vereniging?
Voor de ontwikkeling van de ver
eniging en de organisatie daarvan
is aandacht voor verjonging van
ledenbestand en bestuur een belang
rijk aandachtspunt voor de komende
jaren. Ik zie voorts als belangrijke rol
voor het bestuur om een goed en
effectief kader te waarborgen voor de
projekten en activiteiten en het vrij
willigerswerk dat daarbij noodzakelijk
is. Ook de strategische positie van
de vereniging in de Haagse regio en
de mogelijkheden tot samenwerking
met verwante organisaties lijken me
belangrijk voor de toekomst van de
vereniging.
Wat doet u in uw vrije tijd?
Tennis, fietsen en lezen.
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Jaarlijks ondersteunt
Vincentiusvereniging Boxtel,
vanuit de opbrengsten van
het Kringloop-centrum in de
Van Leeuwenstraat, vrijwilligersorganisaties die evenals
Vincentiusvereniging Boxtel
actief zijn op het gebied van
armoedebestrijding of aanverwante doelen. Ook dit jaar
liet de financiële toestand
het weer toe om te doneren.
Op 25 maart jl. werden door
voorzitter Toon van der Sloot
op feestelijke wijze cheques
overgedragen aan vertegenwoordigers van lokale instanties en initiatieven.

Vincentiusvereniging Boxtel reikt €
€ 10.000,- uit aan hulpverleningsinstanties en - initiatieven
Uit de toename van hulpvragen kunnen de zorgverleners van Vincentiusvereniging
Boxtel constateren dat in 2013 de situatie voor veel plaatsgenoten slechter is ge
worden, hetgeen een bevestiging is van het landelijke beeld. Naast financiële nood
is ook de sociale eenzaamheid gestegen en een bron van zorg voor het bestuur
en vrijwilligers van Vincentiusvereniging Boxtel. Daarom hebben zij besloten om
breder te ondersteunen en ook een aantal instanties, die zich maatschappelijk en
sociaal inzetten voor het welzijn van de burgers financieel te helpen. Op die manier
streeft de Vincentiusvereniging ernaar om met andere hulporganisaties een breder
front te vormen tegen de stille armoede.
Voorzitter Toon van der Sloot opende de avond met een warm welkom aan de
aanwezige vrijwilligers, vertegenwoordigers van de begunstigde instanties, geïnte
resseerden en de pers. Hij schetste kort de verslechterende situatie in Nederland en
benadrukte eens te meer dat dit mogelijk was dankzij het harde werken van de vrij
willigers en de trouwe bezoeken van klanten aan het Vincentius Kringloopcentrum.
Hij dankte ook de burgers die bruikbare spullen aanbieden, die verkocht worden in
de winkel zodat hulpverlening aan minderbedeelden mogelijk is, maar waarmee
ook een bijdrage wordt geleverd aan het hergebruik van goederen en de reductie
van de afvalberg.
De heer Van der Sloot lichtte toe dat de Vincentiusvereniging breder naar armoede
kijkt dan alleen de financiële zijde ervan. Maatschappelijke en sociale armoede
verdient een nadrukkelijke plaats in de hulpverlening, wat dit jaar duidelijk zichtbaar
wordt in de donaties.
In totaal is een bedrag van € 10.000,- uitgereikt aan de volgende instanties en
initiatieven:
• Stichting Voedselbank Boxtel e.o
• Stichting Leergeld Boxtel
• Het huiskamerproject van Anja van de Laar in Liempde
• Het maaltijdproject van de Stichting Bol in Liempde
• De vrijwilligers van Liduina
• De vrijwilligers van Molenweide
Verder is er nog een bedrag gereserveerd voor een Sinterklaasfeest.
Arnold Krielen
Vincentiusvereniging Boxtel

4

Jubileum-Boekenbeurs
’s-Hertogenbosch naar
recordopbrengst
De 40e Boekenbeurs van de Bossche Vincentiusvereniging kon haar jubileum
vieren met een recordopbrengst van bijna € 62.000,- ! Tijdens een weer
gezellige, geanimeerde beurs zorgden de ruim 4000 bezoekers, snuffelend
tussen de 100.000 boeken, voor een super weekend. De 2 hoofddoelen (een
project van de Werkgroep Internationale projecten van de Vincentiusvereni
ging Nederland en een project van de Stichting Solidair met India) wisten op
de vrijdagavond al, dat de beloofde € 10.000,- binnen was. Voor de rest van de
opbrengst zoekt de werkgroep nog een aantal andere projecten uit.
Vanwege het jubileum werden alle vrijwilligers die tijdens deze dagen mee
hielpen getrakteerd op een bescheiden, maar heerlijke jubileum tompouce.
Vooral voor degenen die alle dagen mee hielpen was er dus elke dag een
traktatie!
Op de website van onze Vincentiusvereniging zal binnenkort een fotoreportage
te zien zijn van deze beurs. Een overzicht van alle doelen verschijnt eind mei.
Zie www.vincentiusdenbosch.nl.
De niet verkochte boeken evenals boeken die “de beurs niet haalden”, worden
geschonken aan andere (Vincentius-)boekenbeurzen, die er alsnog een goede
opbrengst uit weten te halen voor goede doelen. Dit jaar waren dat ruim 2000
bananendozen. Boeken worden niet zo gauw oud papier.
Intussen zijn de eerste pallets met dozen voor de 41e beurs (30 & 31 januari
en 1 februari 2015) al gevuld. Hopelijk ligt een E-books-beurs nog ver weg!
Henk Brants
Secretaris Werkgroep Boekenbeurs
Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch
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Activiteiten lokale
Vincentiusverenigingen
14 & 15 juni 2014
Vincentiusvereniging Geleen
Boekenbeurs- en kledingbeurs
10.00 – 16.00 uur
Neerbeekerstraat 56, Neerbeek
Voor meer info zie
www.vincentiusgeleen.nl
31 augustus 2014
Vincentiusvereniging Schijndel
Hartemèrt braderie
Boekenkraam
11.00 – 17.00 uur
Hoofdstraat te Schijndel
25 & 26 oktober 2014
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch
Speelgoedbeurs
Zaterdag 11.00 – 15.30 uur
Zondag 11.00 – 14.00 uur
Sweelinckplein 3,
Sint-Janslyceum Den Bosch
Toegang: € 0,50
Voor meer info zie
www.vincentiusdenbosch.nl

Kort nieuws
Datum Algemene Ledenvergadering
De volgende Algemene Ledenvergade
ring vindt plaats op zaterdag 22 novem
ber 2014.
Mededelingen/sluiting landelijk
secretariaat
In de periode van 2 juni tot medio half
juli is het landelijk secretariaat op
maandag beperkt bereikbaar in verband
met de afwezigheid van Marijke
Grozema. Op dinsdag, donderdag en
vrijdag is het secretariaat geopend
gedurende de normale openingstijden.
Het landelijk secretariaat is gesloten:
• Pinkstervakantie van dinsdag
10 tot en met vrijdag 13 juni.
• Zomervakantie van maandag
11 tot en met vrijdag 17 augustus.

25 & 26 oktober 2014
Vincentiusvereniging Roermond
Boekenbeurs
11.00 – 17.00 uur
Gilde Opleidingen aan de
kasteel Hillenraedtstraat, Roermond
Voor meer info zie
www.vincentiusroermond.nl
15 & 16 november 2014
Vincentiusvereniging Vlijmen
Boekenbeurs
11.00 – 17.00 uur
Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6,
Nieuwkuijk
29 & 30 november 2014
Vincentiusvereniging Wamel
Boekenbeurs
10.00 – 17.00 uur
Vrijetijdscentrum Wamel,
Clarissenstraat 2, Wamel

Redactie
Kirsten den Dulk
Marijke Grozema
Marsja Broeksteeg
Vincentiusvereniging Nederland
Geestbrugweg 128
2281 CS Rijswijk
T 070 - 380 00 11
E secretariaat@vincentiusvereniging.nl
www.vincentiusvereniging.nl
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Opbrengst actie Filippijnen
De actie die is uitgezet door de inter
nationale Vincentiusvereniging voor
de natuurramp in de Filippijnen heeft
inmiddels wereldwijd ruim € 1.200.000,opgebracht. Naar aanleiding van de
oproep van Vincentiusvereniging
Nederland is er landelijk € 31.615,binnen gekomen. Dit bedrag is samen
gesteld uit giften van lokale Vincentius
verenigingen, leden, vrijwilligers,
particulieren en de bijdrage van
Vincentiusvereniging Nederland.
Wij kunnen met elkaar trots zijn op
het behaalde resultaat!
Op onze website onder het kopje inter
nationale projecten vindt u de voort
gangsrapportage van de internationale
Vincentiusvereniging met betrekking tot
de besteding van de ontvangen giften.

Uitzending RKK geloofsgesprek
met echtpaar Buitendijk
Vincentiusvereniging Zoetermeer
Op zondagochtend 6 juli zendt Omroep
RKK een geloofsgesprek uit met Herman
en Ineke Buitendijk uit Zoetermeer.
Zij zetten zich in als vrijwilliger voor de
Vincentiusvereniging Zoetermeer en zijn
vaak te vinden in de kringloopwinkel van
de vereniging ‘Het Schuurtje.’
Regiobijeenkomsten
De regiobijeenkomsten zijn van start
gegaan en de meeste bijeenkomsten
worden nog voor de zomervakantie
afgerond. Alvast hartelijk dank voor de
enthousiaste reacties en de actieve
deelneming aan deze bijeenkomsten.
Erg inspirerend.
Tijdschrift Diakonie & Parochie
Diakonie & Parochie is een tijdschrift
dat speciaal naar parochies en Parochiële
Caritas Instellingen kijkt. Het wil de lezers
helpen parochies te doen uitgroeien
tot meer diaconale gemeenschappen.
Het Landelijk Katholiek Diaconaal
Beraad, een werkgroep van de diaconale
dienstverleners uit de bisdommen en
enkele landelijke katholieke diaconale
organisaties, geeft het tijdschrift vier
keer per jaar uit. Voor abonnementen
(abonnementsprijs 2014 is € 20,-) en
bestellingen kunt u terecht bij het LKDB,
Luijbenstraat 17,
5211 BR ’s-Hertogenbosch,
tel. 073-6128201,
administratie@rkdiaconie.nl.
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
of activiteiten die het vermelden waard
zijn, dan vernemen wij het graag.
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/digitale nieuwsbrief en inspireert u anderen hiermee.

