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“De Vincentiusvereniging? Wat doet
die eigenlijk ook al weer?” Was de
eerste vraag die ik Berry Link stelde
toen hij vroeg of ik interesse had
in de portefeuille Communicatie
en PR bij de VincentiusverenigingNederland. Armoedebestrijding was
hetgeen bij me bleef hangen, waarbij
geen verschil wordt gemaakt tussen
mensen: ieder mens telt!

Net waar ik naar op zoek was op dat
moment! Een manier om de ervaring in
mijn vak ten goede te keren van de maatschappij. Nu doe ik dat natuurlijk ook in
mijn dagelijkse werk bij het Openbaar
Ministerie, maar helaas loopt het recht
niet altijd recht en kan ik niet altijd de
boodschap vertellen die ik graag zou
willen vertellen.
Thuisgekomen na mijn gesprek met
Berry, ben ik nog eens gaan googelen en
heb me nog eens verder verdiept in de
oorsprong en intenties van de Vincentiusvereniging. Yep, ik was eruit! Dit ga ik
doen, hiermee kan ik iets bijdragen
aan de oplossing voor veel (vaak stille)
ellende van vandaag de dag.

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

Dat beeld werd nog eens bevestigd toen
ik op een maandagavond in juli naar de
Vincentiusvereniging in Geleen ging.
Daar had ik namelijk een afspraak met
vijf leden van het bestuur, die hadden
gevraagd om met hen eens na te denken
over de aanpak van de feestelijke opening van hun nieuwe gebouw. In een
straatje in Geleen, pakweg vijf kilometer
van mijn eigen woonplaats, stond een
prachtige, niet meer in gebruik zijnde
noodkerk, waarin de vereniging nu zat.
Verscholen achter een lange oprijlaan
met een dikke haag aan weerszijden,
zodat de privacy van de bezoekers ervan
gerespecteerd werd en ze toch ook
een gevoel van geborgenheid kregen.
Die avond had ik dus een zeer constructief gesprek met het bestuur en kwamen
af en toe ook de succesverhalen naar
boven van mensen die ze al hadden kunnen helpen. Door hele (schijnbaar) banale dingen te doen, hadden ze mensen een
heel nieuw (sociaal) leven kunnen geven.
Zo was er bijvoorbeeld een mevrouw die
verlegen zat om een badpak, omdat ze
via de gemeente wel geld kreeg om te
gaan zwemmen, maar geen geld had voor
een badpak. En dat zwemmen was voor
haar de enige mogelijkheid om nog eens
buiten de deur te komen, geld voor
andere sociale bezigheden had ze niet.
De Vincentiusvereniging hielp haar hierbij, zorgde voor het badpak, wat begeleiding en raad eens? Diezelfde mevrouw
leerde weer andere mensen kennen die
nog meer hobby’s hadden, zoals schilderen en vroegen of zij daar ook geen interesse in had? Jazeker, alleen geen geld…
Ook hier sprong de Vincentiusvereniging te hulp en leverde doeken
en schildersspullen. En de
mevrouw van het badpak ging
aan de slag, schilderde en
schilderde en wat bleek?
De schilderijen waren geliefd
en iedereen vond ze prachtig!

En dus ging diezelfde mevrouw exposeren en raad eens? Bijna al haar schilderijen werden verkocht! En nu kan zij,
zonder hulp van de Vereniging, weer
deelnemen aan het sociale leven en ook
af en toe eens iets leuks doen.
Deelnemen aan de maatschappij en
leven met een stuk minder zorgen.
Dat was één van de verhalen die ik die
avond hoorde, er waren er nog veel
meer. Daar gaan we iets mee doen, met
die verhalen. Omdat ze echt zijn en het
belang aangeven van de Vincentiusvereniging, zeker in deze tijd.
Heeft u een soortgelijk verhaal in uw
vereniging? Mail het naar ons! Zo kunnen we voor de mensen die nu nog
niet betrokken zijn bij ons, duidelijk
maken hoe belangrijk het is je medemens te helpen. En de toekomst van de
Vincentiusvereniging zeker te stellen.
Want ieder mens telt!
Cindy Reijnders

Afscheid nemen
van Elma...
en begroeten
van Kirsten!
Elma, hoe lang heb je bij de VV gewerkt?

In september 2008 ben ik via een uitzendbureau bij
de Vincentiusvereniging begonnen. Na afloop van de
uitzendperiode ben ik in vaste dienst gekomen,
nu 2,5 jaar geleden.

Waarom ben je destijds bij de VV komen
werken?

Zij stelt zich graag even aan u voor!
Mijn naam is Kirsten den Dulk en ik ben
sinds 16 augustus werkzaam

Ik studeerde rechten en wilde naast mijn gezin en studie
toch ook weer graag voor een beperkt aantal uren aan de
slag. Deze functie sloot perfect op deze wens aan.

als medewerkster op het

Wat is je het meeste bijgebleven van de
afgelopen jaren?

Ik wil mijzelf graag

De onbaatzuchtige en toegewijde inzet van de lokale vrijwilligers. Ik heb voor de Vincenpaul onder meer bezoeken
gebracht aan de verenigingen in Zoetermeer, Den Bosch
en Tilburg. Overal trof ik mensen aan die zich willen
inzetten voor anderen. Activiteiten verschillen per lokale
vereniging, maar de gedrevenheid van de vrijwilligers
vind je altijd terug.

landelijk secretariaat.
kort aan u voorstellen. Ik ben 37 jaar,
getrouwd en moeder van 2 dochters
van 6 en 1 jaar.

Waar hoop jij dat de VV over vijf jaar staat?

De afgelopen 3 jaar ben ik

Als een vereniging die klaar is voor de uitdagingen waar zij
nu voor staat. Het project Hart & Ziel met het meerjarenplan is dan (grotendeels) gerealiseerd en de instroom van
vrijwilligers is niet langer een breed gevoeld probleem.

werkzaam geweest als assistente

Wat ga je in de toekomst doen?
Ik start met een Master
Arbeidsrecht die ik verwacht in 2012 te voltooien. Daarna ga
ik op zoek naar
een nieuwe
uitdagende
werkkring. Nu
eerst een jaar
hard aan de
studie!!

bij een communicatieadviesbureau. Een leuke,
maar wel hectische baan waarin ik gemiddeld
meer dan 24 uur in de week werkte. Gezien mijn
huidige gezinssamenstelling heb ik nu bewust
gekozen voor een baan voor minder uur in de
week. Het werk van de Vincentiusvereniging
spreekt me erg aan en ik heb de afgelopen
periode ervaren dat werken voor een niet-commerciële organisatie me zeer goed ligt. Het voelt
goed om nu eens met mensen bezig te zijn in
plaats van met deadlines, targets en omzetten.
Kortom ik kijk er naar uit om mezelf hier te
kunnen ontwikkelen en u te kunnen ondersteunen in het goede werk dat u verricht.

Overweldigend is gereageerd op het verzoek om de jaarlijkse ledenbijdrage aan
Vincentiusvereniging-Nederland te betalen. Van de meeste verenigingen is inmiddels de
bijdrage ontvangen. Ook werd door velen een extra bijdrage overgemaakt. Hiervoor willen
wij u hartelijk bedanken. Met uw bijdragen wordt onder meer het landelijke secretariaat
betaald, wordt (financiële) ondersteuning bij nationale fondsen gezocht, ontvangen
armlastige lokale verenigingen enige steun, wordt gecommuniceerd met lokale
verenigingen, donateurs en worden contacten met de internationale organisatie onderhouden.

Dank aan de leden!
In het verleden stuurden we een schriftelijk bedankje voor de bijdrage. Ik heb ervoor
gekozen om de dank op deze manier over te brengen. Daardoor besparen we op de
portokosten. Ik hoop op uw begrip hiervoor. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdragen.
Cees van der Velden
Penningmeester VVN

Huldigingen
bij de
Vincentiusvereniging
Groenlo
Tijdens de jaarlijkse feestmiddag van
Vincentiusvereniging Groenlo werden 3 leden
gehuldigd voor hun verdiensten door
Vincentiusvereniging-Nederland voorzitter
Berry Link. Voorzitter Anton Rouw vierde zijn
50-jarig jubileum en werd geprezen als boegbeeld van de vereniging en trekker van menig
project. Link noemde hem Mister Vincentius
Groenlo. Hij overhandigde de jubilaris een
boek over de Zeven werken van Barmhartigheid en een kaars met het VVN-logo.

Burgemeester Heijman van
Oost-Gelre kwam de heer Rouw ook
feliciteren en kon meedelen dat het Hare Majesteit de Koningin had
behaagd om hem te onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Heuker of Hoek-Leferink vierde haar 40-jarig jubileum en
ontving uit handen van de heer Link eveneens een kaars met VVN-logo,
alsmede de zilveren legpenning (die ze bij een eerder jubileum nog niet
had gekregen). Penningmeester mevrouw Te Brake-Donderwinkel mocht
voor haar 25-jarig jubileum een bronzen legpenning in ontvangst nemen.
Berry Link
Voorzitter VVN

Sinds dit jaar is het landelijke bestuur uitgebreid met drie nieuwe leden die sowieso
twee dingen gemeenschappelijk hebben: ze hebben alle drie hart voor de Vincentiusvereniging en hun voornamen beginnen allemaal met een C. Nieuwsgierig geworden
wie het zijn en wat ze doen? Hieronder een kort voorstelrondje van de drie nieuwe
bestuursleden.

De 3 C’s

Cees, Carla & Cindy

Carla Breuer

Cees van der Velden

Wat is je huidige functie binnen en
buiten de VV?
Ik heb zitting in het dagelijks bestuur van de
Vincentiusvereniging als generalist. Buiten
de Vincentiusvereniging ben ik (onder andere)
burgemeester van de gemeente Werkendam.

Wat is je huidige functie binnen en buiten de VV?
Sinds de Hoofdraadsvergadering van maart jl. ben ik penningmeester.
Ik houd de financiën bij, fiatteer betalingen e.d.

Waarom ben je toegetreden tot het landelijk bestuur van de Vincentiusvereniging?
Toen de voorzitter mij hiervoor benaderde wist
hij de goede snaar te raken door
een beroep te doen op mijn
inbreng ten aanzien van
armoedebestrijding. Ik heb
goede resultaten gezien
van de stichting leergeld
en wil mij graag inzetten voor de mensen die
het financieel en daarmee ook op ander vlak
minder makkelijk hebben
in deze maatschappij.
Wat is je tot nu opgevallen
aan deze vereniging?
Dat er veel enthousiaste vrijwilligers
actief zijn en dat de regio’s sterk georganiseerd zijn.
Wat kun/wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging?
Een eigentijdse stijl en inzichten.
Wat doe je in je vrije tijd?
Ik heb een aantal nevenfuncties op het gebied
van zorg waar ik een deel van mijn vrije tijd
aan besteed. Verder vind ik het heerlijk om tijd
door te brengen met mijn kinderen en als er
gelegenheid is te zingen en lezen.

Waarom ben je toegetreden tot het landelijk bestuur van
de Vincentiusvereniging?
Op uitnodiging van de voorzitter. Ik wil graag iets doen dat
maatschappelijk relevant is.
Wat is je tot nu opgevallen aan deze vereniging?
Lokaal werkende verenigingen die sterke wortels hebben in de directe
omgeving. Daardoor zijn we in staat om snel in te spelen op acute noden.
Ook valt mij de gedrevenheid van de leden op; mensen die al vele jaren
heel veel tijd aan ‘hun’ Vincentiusvereniging besteden. Zij vormen heel
duidelijk het fundament van onze organisatie.
Wat kun/wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging?
Allereerst natuurlijk goed op de euro’s passen. Dus alleen uitgaven doen
die bijdragen aan de plaats die de Vincentiusvereniging in onze maatschappij inneemt. En zorgen dat alle inkomsten en uitgaven voor iedere
geïnteresseerde helder zijn. Daarnaast meedenken aan de uitbouw van de
Vincentius-activiteiten in Nederland. Daarbij ligt wat mij betreft het zwaarste accent op de lokale verenigingen en het stimuleren en faciliteren van
de onderlinge samenhang alsook de uitwisseling van nuttige ideeën.
Wat doe je in je vrije tijd?
Mijn allergrootste hobby is mijn kleinkind, Bas.
Als hij tenminste tijd heeft. Ik ben een fanatiek
kok. Niet alleen kook ik bijna dagelijks thuis; ik
ben ook lid van het Culinaire Gilde
Brabançonne. Een gilde met maar liefst 360
leden die in groepen van ongeveer 20 koks
minstens een avond per maand een 6 gangen
menu koken (en opeten). Daarnaast ben ik
secretaris van De Sprinkhaan een vakantie
accommodatie voor gehandicapte kinderen in
Oirschot, mede-organisator van het Concert
Carnavalesk in Eindhoven en hoop binnenkort lid te
mogen worden van het Catharina Gilde Eindhoven-stad.
En dan heb je als VUT-ter best nog tijd om zo nu en dan te bridgen.

Kort nieuws
Hoofdraadsvergadering
De volgende hoofdraadsvergadering staat gepland op zaterdag
19 november 2011. Deze vergadering zal gehouden worden bij
AC de Meern.

Cindy Reijnders
Wat is je huidige functie binnen en buiten
de VV?
Sinds de hoofdraad van afgelopen maart ben
ik verantwoordelijk voor de portefeuille
communicatie en Public Relations voor de
Vincentiusvereniging. Daarnaast ben ik communicatieadviseur en woordvoerster voor het
Openbaar Ministerie in Maastricht.
Waarom ben je toegetreden tot het landelijk
bestuur van de Vincentiusvereniging?
De voorzitter benaderde me net op een
moment dat ik op zoek was naar iets waarbij
ik iets voor de maatschappij kon betekenen.
En de doelstelling van de Vincentiusvereniging
sluit hier naadloos op aan.
Wat is je tot nu opgevallen aan deze
vereniging?
Dat alle leden van de vereniging zo onbaatzuchtig en enthousiast zijn in hun handelen.
Ze zetten de vereniging voorop en doen er
alles aan op een vaak hele creatieve manier
om de medemens te helpen.

Verschijningsdata VincenPaul
De volgende VincenPaul verschijnt
half december. De sluitingsdatum
voor het aanleveren van copij
voor dat nummer is 1 december.
Wij ontvangen graag uw bijdrage!

Opnamen KRO Kruispunt
Eind oktober maakt het programma
KRO Kruispunt een week lang
opnamen bij de Vincentiusvereniging in ’s-Hertogenbosch.
Men draait o.a. mee in de winkel
en in het sociaal restaurant.
De reportage wordt nog voor de
kerst uitgezonden. Wanneer de
precieze datum bekend is, zal deze
gepubliceerd worden op onze
website.

Nationale vrijwilligersdag 2011
Op 7 december vindt de jaarlijkse
nationale vrijwilligersdag plaats.
Op deze dag worden vrijwilligers
landelijk en regionaal in het zonnetje gezet.

Heeft u al een bezoekje gebracht aan de vernieuwde website
van de Vincentiusvereniging? Nee? Kijk dan snel op
www.vincentiusvereniging.nl voor de vereniging bij u in de
buurt, of voor meer informatie over de Vincentiusvereniging.
Opmerkingen en/of tips zijn van harte welkom!

Wat kun/wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging?
Ik zou graag de opgedane ervaringen bij mijn
vorige werkgevers, maar ook mijn ideeën en
creativiteit willen aanwenden om ook de jeugd
aan te spreken en warm te maken voor deel
name aan de Vincentiusvereniging. Op die
manier hoop ik een (actieve) bijdrage te
kunnen leveren aan het veilig stellen van het
ledenaantal voor de toekomst.
Wat doe je in je vrije tijd?
Dan ben ik onder andere bezig met reizen
(liefst met de auto met open dak), (stijl)dansen,
mensen helpen en winkelen. Ook tuinieren is
een grote hobby van me en binnenkort hoop ik
nog met een cursus schilderen of bloemschikken te starten.
Vincentiusvereniging
SOR-locatie

Ons Project Schuld Hulp Maatje
Langzaam aan begint het toch echt wel “Ons Project”
te worden. Dit project past bij “ons” leden van
Vincentiusverenigingen. Wij zijn toch nog steeds
-van de aanvang af al 160 jaar geleden- bezig met
actuele problemen!
Mensen in schuldsituaties. Het komt
steeds meer voor. We zijn daar allemaal
wel van overtuigd. Steeds meer ervaren
we de ongelukkige situaties waarbij
mensen de schulden boven het hoofd
groeien.
Een paar jaar geleden hoorde ik mensen
van de diakonie nog zeggen dat het
“schande is in een rijk land als Neder
land, dat er voedselbanken bestaan,
...nodig zijn!” Ik voelde me toen een
beetje een roepende in de woestijn met
de kreet “Laten we de mensen prijzen,
die deze banken opzetten en organiseren.” Laten we die initiatieven prijzen.”
Nu wordt er gelukkig door velen anders
gedacht: “Hoe kunnen we mensen die
een beroep doen op de voedselbank,
verder helpen.” Immers leven mensen
niet van brood alleen, ook al hebben ze
dat voedsel van de bank “Brood-nodig.”
Verder helpen dus. Die mensen, die vaak
vastgelopen zijn in schulden, hebben
iets meer, een steuntje in de rug nodig.
Als ze horen dat dat bestaat, melden ze
zich ook heel vaak. Vincentiusverenigingen doen veel goede dingen en de vrijwilligers zijn daar heel druk mee. Soms
(of vaak) wordt van hen teveel gevraagd.
Daarom is op die actieve vrijwilligers
onze actie om mee te doen met het
Schuld Hulp Maatjes project, niet direct
gericht.
Het wonderlijke is nu dat andere mensen
zich melden om Schuld Hulp Maatje te
worden. Soms spontaan naar aanleiding
van wat ze horen of lezen uit een folder
of krantenbericht. Het bekend worden
van het fenomeen “Schuld Hulp Maatje”
werkt soms ook als een uitdaging,
mensen denken “misschien kan ik dat

ook wel.” We kunnen zeker al successen melden. Zo is b.v. Vincentius Groenlo
en in het kielzog Ermelo een club die het
al gepresteerd heeft 40 maatjes enthousiast te krijgen. Nu is dat niet zo heel
vreemd, want “Groenlo” heeft al vanaf
2003 een project om mensen met schulden bij te staan.
Zo heeft ook de Vincentiusvereniging
Geldrop al vele jaren ervaring met acties
om narigheid met schulden te voorkomen. Ze doen dit door bijvoorbeeld met
woningbouwverenigingen af te spreken
dat mensen die hun huur niet meteen
betalen, niet direct een deurwaarder
toegewezen krijgen. Zij proberen afspraken te maken waarin ze aangeven dat
mensen eerst naar hen toe moeten
komen, zodat in elk geval de deurwaarderkosten bespaard worden.
Maar daar blijft het niet bij.

Intussen is het probleem van mensen
met schulden zodanig toegenomen,
dat vanuit de gemeenten en vanuit de
samenleving alle zeilen bijgezet moeten
worden. Schuldsaneringen zijn aan de
orde van de dag. Het is hierbij van groot
belang om ook als vrijwilliger naast de
medemens te gaan staan. Via de voedselbank worden de mensen die hulp
nodig hebben bekend en als ze horen
van de mogelijkheid van het Schuld Hulp
Maatjes-project, dan melden ze zich
aan.
Wellicht denkt een Vincentiusvereniging nu: “Weer een taak erbij? We vragen
al zoveel van onze vrijwilligers!“
In de praktijk blijkt echter uit de contacten die men legt met de voedselbank,

maar ook met parochies, diaconieën en
instellingen als Humanitas, dat een
Schuld Hulp Maatjesproject wel degelijk
mogelijk is. En dat zelfs na wat reclame
mensen zich spontaan melden.
De Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch is daar een voorbeeld van.
Zij hebben voor de cursus die zij georganiseerd hebben zelfs gegadigden van
verre mee laten doen. Deze Vincentiusvereniging zal de 40 maatjes ook wel
halen. Andere Vincentiusverenigingen
informeren nu ook bij Vincentius
Den Bosch, hoe hebben jullie het project
opgezet?
Wat met Vincentius Amsterdam begonnen is in nauwe samenwerking met de
grote voedselbank aldaar, komt nu in het
hele land van de grond. Vele Vincentiusverenigingen werken al met andere
sociale instellingen en diaconieën en
parochiële caritas instellingen samen,
maar dit project biedt hiervoor extra
kansen. Heeft u vragen over dit project,
of wilt u meedoen? U kunt terecht bij
ondergetekende voor meer informatie.
Paul Monchen
paul.monchen@hetnet.nl

Huldiging
De zilveren legpenning van
Vincentiusvereniging Nederland
is uitgereikt aan

P.A.J. Luijkx
Als blijk van dank voor zijn
jarenlange inzet als
Vincentiaan in Etten-Leur
en voor zijn voorzittersschap
van Vincentiusvereniging
Etten-Leur gedurende 18 jaar.

De zilveren legpenning van
Vincentiusvereniging
Nederland is uitgereikt aan

P.J. Luijten
Als blijk van dank voor zijn
zeer verdienstelijke werk
gedurende 44 jaar als
bestuurder van Vincentiusvereniging Etten-Leur.

Etten-Leur, 29 juli 2011.
Voorzitter,
C.B.M. van Son.

Clubspaaractie: Jan Linders steunt
Vincentiusvereniging Bergen (L)
Onder het motto “spek onze clubkas” konden verenigingen in het zuiden van
het land meedoen aan de spaarmuntenactie van Jan Linders supermarkten.
De Vincentiusvereniging uit Bergen heeft een aanvraag ingediend en werd
met nog 3 andere verenigingen geselecteerd.
De klanten van Jan Linders Bergen konden 4 weken lang de spaarmunten die ze
ontvingen bij iedere € 10,- aan boodschappen in de koker van een van de verenigingen doen. Wekelijks werd de score
bij gehouden en telkens was het spannend. Lang stond de Vincentiusvereniging
op de tweede plaats. Uiteindelijk zijn we
geëindigd op de derde plaats. Tijdens een
feestelijk happening op het plein voor de
winkel werd op vrijdag 3 juni uiteindelijk
het resultaat bekend gemaakt (zie bijgaande foto).
De Vincentiusvereniging Bergen (L)
ontving het mooie bedrag van € 829,19
Een geweldige opsteker om onze steun
aan de mensen en vooral kinderen, die
dringend financiële hulp nodig hebben
voort te zetten. Tevens hebben we door
deze actie meer bekendheid gekregen
in onze regio.
Jan Linders: Bedankt!
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