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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Vincentiusvereniging Wijchen. In dit
verslag willen we verantwoording geven over onze activiteiten in 2015.
Als vereniging willen we een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en
persoonlijke hulpverlening en wel vanuit het gedachtegoed van Vincentius.
Voor ons is armoede een tekortkoming in de eerste levensbehoeften. Maar het
betekent ook dat je door tekort aan financiën in een sociaal isolement raakt.
Want er is geen geld voor een sportclub, voor een bezoek buiten de stad aan
familie of vrienden, of om een bioscoopje te pikken. Wat er wel is, is een
constante angst voor de toekomst. Door het langdurig tekort aan primaire
levensbehoeften en de stress die leven in armoede met zich meebrengt, lijdt ook
nog eens de gezondheid eronder.
Bestuur
Het bestuur van de Vincentiusvereniging Wijchen bestaat uit:
 Dhr. Willem Blommert, voorzitter
 Dhr. Martin van Soest, lid (tot 1 mei 2015)
 Dhr. Jan van Maasdijk, lid
 Dhr. Rob Thijssen, lid
 Dhr. Piet de Bruijn, penningmeester
 Dhr. Gerard Hendriks, lid
 Mw. Caroline Visser-van Dijck, secretaris
Het bestuur vergaderde in 2015 zeven keer en eenmaal gezamenlijk met de
dragers van de dragersgroep van Uitvaartverzorging Wessels.
Overleg was er met het bestuur van Caritas Wijchen met diaconie van de PKN
Wijchen-Leur-Batenburg, de voedselbank Wijchen, en met Vraag en Aanbod.
Met de gemeente Wijchen werd diverse malen contact gelegd over het afschaffen
van het schoolzwemmen, waardoor kinderen van minima niet meer leren
zwemmen.
Naast de eigen vergaderingen woonde enkele bestuursleden de regionale en
landelijke vergaderingen bij van de Vincentiusvereniging Nederland.
Hulpvragen
In 2015 werd regelmatig een beroep gedaan op de Vincentiusvereniging voor
financiële ondersteuning. Soms werden we door cliënten rechtstreeks benaderd
(telefoon/mail) soms gebeurde dit middels Vraagwijzer van gemeente Wijchen,
of Interkerkelijk Platform Kerk & Vluchteling Wijchen.
Binnenkomende verzoeken worden in eerste instantie beoordeeld door de
secretaris en in de meeste gevallen wordt direct een afspraak gemaakt voor een
huisbezoek. In een aantal gevallen wordt eerst verwezen naar de voorliggende
voorziening. (meestal via Vraagwijzer)
Aanvragen betroffen:
financiële ondersteuning
 schoolreisjes
 ouderbijdragen school
 huurachterstand
 achterstallige energiekosten
 zwemlessen
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reiskosten
luiers en babyvoeding
i-pad
steunzolen
therapeutische toneellessen
lidmaatschap zwemclub
kleding en schoeisel (maat die niet verkrijgbaar is bij kledingbank)
sanering schulden
huur

Soms werden openstaande nota’s (huurachterstand, boetes, zorgverzekering)
direct betaald en als gift afgehandeld, soms werd er een lening verstrekt.
Het advies van de bestuur vertegenwoordigers die het gezin bezocht hebben
wordt ter accordering voorgelegd aan het voltallige bestuur. Soms wordt gewerkt
met een mandaat zeker als het acute hulpverleningssituaties betreft,.
Ook in 2015 hebben een aantal gezinnen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om op kosten van de Vincentius Wijchen met vakantie te gaan en gedurende een
week konden deze gezinnen verblijven in een caravan van Stichting Ontspanning
en Recreatie(SOR). De diaconie van PKN Wijchen-Leur-Batenburg heeft het
vervoer naar de vakantielocatie verzorgd alsmede gezorgd voor een kleine
financiële bijdrage voor de kinderen.
Bijzondere hulpvragen
Als Vincentiusvereniging hebben we ook in 2015 de namen van bij ons bekende
gezinnen doorgegeven aan het Diaconaal Beraad van Parochie de Twaalf
Apostelen in Wijchen. Als deze gezinnen hebben via deze bemiddeling een
kerstpakket ontvangen.
Samenwerking voedselbank Wijchen
Wekelijks ontvangt een groot aantal mensen een voedselpakket. De hoop die er
was bij de oprichting dat de Voedselbank van tijdelijke aard zou zijn, is er op dit
moment niet. De secretaris van de Vincentiusvereniging mag in nauw overleg
met de leiding van de voedselbank in acute situaties een aanmelding doen.
Samenwerking Kledingbank
In 2015 is in nauw overleg met alle charitatieve instellingen twee maal een
kledinginzameling gedaan voor de kledingbank in Nijmegen, waar gezinnen die
hiervoor in aanmerking komen, van gebruik mogen maken.
In 2015 werd ook duidelijk dat de gemeente Wijchen ondanks hun aanvankelijke
weigering in gesprek met diverse partijen (waaronder de Vincentiusvereniging)
toch bijdraagt in de kosten van de huur van het pand van de kledingbank in
Nijmegen.
Dragers Wessels
In nauw overleg met Jan Wessels, is in een gezamenlijk overleg in de zomer van
2015 besloten om te stoppen met het dragen voor Jan Wessels. De reden van dit
besluit is de steeds kleiner wordende groep van dragers en het bereiken van
hoge leeftijd van de dragers in combinatie met het niet kunnen vinden van
nieuwe dragers. Begin 2016 zal in een afrondende bijeenkomst afscheid
genomen worden van de dragers.
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PR
Ook in 2015 hebben we gewerkt aan betere bekendheid in Wijchen. Zo is er een
lezing gegeven over armoede in het kader van Wijchen Gezond, is er informatie
gegeven aan het Diaconaal beraad van parochie de Twaalf Apostelen en is er
aandacht geweest in de open koffiebijeenkomst van VONK.
Belangrijk is dat we door PR meer bekendheid (en inkomsten) krijgen om zo ons
werk voor de minderbedeelden te kunnen blijven verrichten.
Financiën
In 2015 liepen de inkomsten vanuit het dragen voor Wessels terug. Om toch ons
werk voort te kunnen zetten zijn in de zomer van 2015 honderd Wijchense
bedrijven benaderd voor een donatie. Ook dit jaar ontvingen we van Vraag en
Aanbod een prachtige gift.
Tenslotte
2015 was een jaar waarin binnen het bestuur van de Vincentiusvereniging het
een en ander veranderde, mede door de bestuurswisselingen. Wat gelijk bleef
waren de vragen van inwoners van Wijchen met financiële problematiek.

Wijchen, december 2015.
Caroline Visser-van Dijck, secretaris
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