Jaarverslag 2014 van de Vincentiusvereniging Zoetermeer
Algemeen
Tijdens het verslagjaar vonden een aantal mutaties plaats binnen het bestuur van de vereniging. In de
algemene vergadering van maart 2014 is Joke Aelmans afgetreden als secretaris (ze was statutair niet
herkiesbaar), werd Herman Buitendijk herbenoemd tot algemeen bestuurslid (2 e termijn) en werden
Harry van der Goes benoemd tot voorzitter en Jacob Ingenhoes tot bestuurslid. Laatstgenoemde werd
tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering benoemd tot secretaris. Waarnemend voorzitter en
penningmeester Gonnie Westerman kon door de benoeming van Harry van der Goes haar taak als
waarnemend voorzitter beëindigen. Na deze aanpassingen waren alle bestuursfuncties weer ingevuld.
Veel tijd en aandacht vroeg de verhuizing van kringloop ‘t Schuurtje van Vincentius van de
Storkstraat naar de Plesmanstraat. In de Storkstraat bleek de beschikbare ruimte (te) klein en bleef de
omzet achter bij de prognoses. In het tweede kwartaal deed zich de mogelijkheid voor een pand in de
Plesmanstraat tegen gunstige voorwaarden te huren. Deze ruimte was groter en lichter en lag op een
gunstiger locatie. Hierop werd besloten te verhuizen. Na een ingrijpende verbouwing, met hulp van
veel vrijwilligers, werd het pand in het vierde kwartaal ingericht en gingen in december de deuren
open voor de eerste verkoopdag.
De naamsbekendheid van de Vereniging werd vergroot o.a. door het laten drukken en verspreiden van
brochures en een aantal publicaties in de regionale pers. Er was diverse keren contact met
hulpverlenende organisaties als Humanitas en de Stichting Present.
Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen zijn meerdere aanvragen voor ondersteuning van
personen en gezinnen, zowel materieel als financieel, besproken en beoordeeld. Er is een duidelijke
toename merkbaar ten aanzien van de vraag naar deze vorm van hulp. Ook diverse geselecteerde
instellingen, projecten en goede doelen, zowel in binnen- als in buitenland, ontvingen een donatie. De
resultaten staan vermeld in de financiële verslaggeving.
Drie gezinnen uit Zoetermeer zijn met financiële ondersteuning op vakantie geweest in een
onderkomen van de SOR (Stichting Ontspanning en Recreatie van de Vincentiusvereniging
Nederland).
In april werden bij diverse families die een steuntje in de rug konden gebruiken paasattenties
rondgedeeld.
In mei en oktober zijn er Mariavieringen gehouden in de H. Nicolaaskerk met na afloop een gezellig
samenzijn.
In december was er de Kerstviering, eveneens met een samenzijn met koffie en een broodmaaltijd.
De vieringen werden telkens door 50 tot 80 personen bezocht.
In december zijn diverse kerstpakketten en fruitdozen rondgedeeld bij personen en gezinnen die
ondersteuning goed konden gebruiken. Een aantal adressen hiervoor werd van de Stichting Present
ontvangen. Ook aan de PCI (Parochiële Caritas Instelling) werden een aantal pakketten ter verdeling
beschikbaar gesteld.
De bijdragen aan dit jaarverslag van de diverse vrijwilligersgroepen binnen de vereniging volgen
hierna.
Jacob Ingenhoes
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’t Schuurtje van Vincentius
Al snel bleek dat de verhuizing naar de Storkstraat niet de omzet gaf die er verwacht werd.
Hier mochten wij niet te lang mee door gaan, anders kon onze hulp naar derden niet
op dit niveau blijven. Er moest naar een oplossing gezocht worden.
Die werd gevonden in de Plesmanstraat nr.7-8.
Door snel te schakelen werd hier een pand gevonden op een goede zichtlocatie.
Na veel werkzaamheden van vele vrijwilligers is hier een mooi verkooppunt ontstaan.
Ook is hier aan de sociale contacten gedacht door een ruime en open koffiehoek te maken.
Hier wordt zeer veel gebruik van gemaakt, ook door niet-kopers die alleen maar voor het
gezellige praatje komen.
Ook de band van de leden onderling is versterkt door de prettige, ruime en open werkplek.
Het assortiment is uitgebreid met een kleuter- en kinderhoek die goed loopt.
De bereidwilligheid en inzet van de medewerkers belooft veel goeds voor de
voortzetting van het doel van Vincentius om de minderen en armlastigen
bij te staan en te ondersteunen.
Ook gaan wij goederen op marktplaats aanbieden waardoor je een breder publiek
bereikt en een hogere opbrengst krijgt voor de wat mooiere spullen die aangeboden worden.
Zo zal het SCHUURTJE zich in de toekomst nog veel van zich laten horen. Op elk vlak.
Harry van der Goes
Bezoekgroep ouderen Driemanspolder
De bezoekgroep ouderen Driemanspolder begon per 1 januari 2014 met een geheel nieuwe groep van
drie vrijwilligers/ouderenbezoeksters die zich in het laatste kwartaal van 2013 meldden na advertenties
met een oproep voor nieuwe vrijwilligers voor de wijk Driemanspolder in het Mededelingenblad en
het Streekblad etc. Een nieuwe coördinator begon per 1 oktober 2014 volledig haar taak na het derde
kwartaal alleen kaarten gestuurd te hebben. Het eerste, tweede en derde kwartaal van 2014 werd
waargenomen door de hoofdcoördinator van de 4 wijken Dorp, Driemanspolder, Palenstein en
Stadshart
De nieuwe vrijwilligers werden om elkaar te leren kennen in het laatste kwartaal van 2013 uitgenodigd
bij de hoofdcoördinator van de 4 wijken, tevens coördinator ouderenbezoek Stadshart, met de twee
coördinatoren van Dorp en Palenstein en de scheidende coördinator van Driemanspolder. Tijdens de
koffie/thee werd verteld wat de ouderenbezoekster doet.
Per 1 januari 2014 is men begonnen met het sturen van de felicitatiekaarten aan de mensen van 70+ en
die van 75+ ook een verjaardagsbezoek aan te bieden in de felicitatiekaart die men schreef. Men moet
dan zelf telefonisch contact opnemen met de desbetreffende bezoekster als men bezoek wil ontvangen.
Tevens werd melding gemaakt in de kaart dat de gehele bezoekgroep Driemanspolder uit nieuwe
ouderenbezoeksters bestond per 1 januari en dat het feliciteren van de mensen met hun verjaardag kon
verschillen met voorgaande jaren.
In de wijk Driemanspolder wonen rond de 270 mensen die 70 jaar en ouder zijn. Er zijn dit jaar 267
verjaardagswensen verstuurd door de ouderenbezoek(st)ers en 16 bezoekjes gebracht. Tevens werden
er uit het gedeelte van de wijk Stadhoudersring en Dunantstraat 6 bedankjes ontvangen door de
bezoekster die in dit deel van Driemanspolder verjaardagswensen stuurt. Ouderen van 80 jaar en ouder
uit dit gedeelte van de wijk wilden graag bezoek ontvangen. Hier werden 13 van de 16 bezoekjes, door
het gehele jaar 2014, gebracht door de desbetreffende ouderenbezoekster.
De bezoek(st)ers kregen halverwege dit jaar voor het eerst een identificatiekaartje met hun naam en
het logo van de Vincentiusvereniging Zoetermeer erop mocht iemand om een identificatie vragen bij
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het afleggen van een verjaardagsbezoek. Ouderen bleken in voorgaande jaren soms angstig om
bezoek(st)ers binnen te laten.
Door de nieuwe coördinator is begin januari 2015 de eindverantwoording financiën 2014
Driemanspolder aan de penningmeester van de Vincentiusvereniging Zoetermeer, mevrouw G.
Westerman, toegezonden.
Ingrid van Swieten

Bezoekgroep ouderen Stadshart
De bezoekgroep ouderen Stadshart heeft met ingang van 1 april 2014 drie nieuwe vrijwilligers
gekregen na een oproep gedaan in de Nicolaaskerk in februari van dit jaar. In juli 2014 moest helaas
één van de bezoeksters wegens gezondheidsredenen de groep verlaten. De bezoekgroep bestaat sinds
1 juli dit jaar uit 4 bezoeksters en één bezoeker.
De nieuwe vrijwilligers werden om elkaar te leren kennen in het eerste kwartaal van 2014 uitgenodigd
bij de coördinator van het Stadshart. Onder het genot van een kopje koffie maakte men kennis met
elkaar. Tevens werd over de gang van zaken gesproken met betrekking tot het feliciteren van de
ouderen door middel van het sturen van een verjaardagskaart en het eventueel bezoeken met een
verjaardagscadeautje van Euro 5,00 als de ouderen van 75+ van het aanbod voor een
verjaardagsbezoek gedaan in de kaart gebruik wilden maken.
Elk kwartaal worden de lijsten van de wijken Dorp, Driemanspolder, Palenstein en Stadshart met de
ouderen van 70+ en ouder erin vermeld door het parochiebureau van de H. Nicolaaskerk gemaild naar
de hoofdcoördinator van de 4 wijken en die verdeelt de wijklijsten over de desbetreffende
coördinatoren. De ouderen op de lijst van het Stadshart worden dan verdeeld door de coördinator van
deze wijk over de ouderenbezoek(st)ers.
In de wijk Stadshart wonen rond de 300 mensen die 70 jaar of ouder zijn. Ze worden door de
ouderenbezoekers Vincentiusvereniging Zoetermeer gefeliciteerd mede namens de Parochie van de H.
Nicolaas met hun verjaardag. Een kaartje met het logo van de Vincentius-vereniging Zoetermeer
wordt in de kaart bijgesloten. Er zijn dit jaar 302 wenskaarten geschreven door de
ouderenbezoek(st)ers.
Helaas wordt er van het aanbod om mensen van 75 + te bezoeken weinig gebruik gemaakt. Soms komt
er een reactie dat men het op prijs stelde een felicitatiekaart te ontvangen maar nog geen belangstelling
voor het bezoek heeft omdat men nog actief genoeg is of nog met z’n tweeën.
Dit jaar zijn de bezoek(st)ers voor het eerst in het bezit van een identificatiekaartje met hun naam en
het logo van de Vincentiusvereniging Zoetermeer erop mocht iemand om een identificatie vragen bij
het afleggen van een verjaardagsbezoek. Ouderen bleken in voorgaande jaren wat angstig om
bezoek(st)ers binnen te laten. Er zijn dit jaar door 6 en sinds juli 2014 door 5 bezoek(st)ers 45 ouderen
bezocht.
De eindverantwoording van de financiën van de bezoekgroep ouderen Stadshart wordt jaarlijks door
de coördinator ingediend, zo snel mogelijk in januari van het volgende jaar, bij de penningmeester van
de Vincentiusvereniging Zoetermeer, mevrouw G. Westerman.
Ingrid van Swieten
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Bezoekgroep ouderen Palenstein
Het aantal adressen dat ik, Thea Rurup, coördinatrice, ontving bedroeg 205 personen.
Daarvan werden, op verzoek 14 personen bezocht. Er werden 205 kaarten verstuurd.
Het 1e trimester waren Riet Droogh, Coby de Heer en ik, Thea Rurup actief in deze periode.
De 70 jarige parochianen ontvingen de felicitatiekaart meestal een dag voor hun verjaardag i.v.m de
flatbewoners die niet op hun verjaardag naar beneden naar de postbus gaan.
De tekst luidt:
Namens de Vincentius vereniging en tevens namens de H. Nicolaas parochie; Hartelijk gefeliciteerd
met uw verjaardag! En een prettige dag gewenst! Met vriendelijke groet!
De parochianen vanaf hun 75e jaar: dezelfde tekst met de aanvulling; ”Wenst U t.z.t bezoek te
ontvangen, dan kunt U het volgende telefoon nummer bellen…………………….. De visitekaartjes
sluiten wij erbij in.
De felicitatiekaarten, incl. enveloppen, heb ik voordelig kunnen kopen bij Zeeman/Action.
De postzegels {56} heb ik zelf nodig gehad, omdat ik niet in de wijk Palenstein woon maar in
Driemanspolder. En ik niet meer fiets, [81 jaar]
Sinds Juli 2014,zijn er 3 dames bijgekomen die ons team bijstaan. De dames; Trees v/d Velde, Wil
Wubben-Mol en Stephany Poterson.
Er zijn 2 personen overleden waarvan melding is gemaakt. Degene die niet vanuit de kerk zijn
begraven of gecremeerd, daar ontbreken vaak de overlijdensberichten van en worden we gebeld dat de
kaart niet gestuurd had moeten worden!!!!! Als er iets verkeerd is verlopen bellen de mensen op!
Hoe het in zijn werk gaat; Ik, Thea Rurup, ontvang per trimester de lijst, op straatnamen. Het is nog
best veel werk op de pc om het uit te werken op volgorde van data en bekijken van welke wijk voor
ieder, [Riet, Coby, Wil, Trees, Stephany en ikzelf]. Als het klaar is heb ik 6 pakketjes met lijst voor
ieder apart nodige visite -kaartjes, zoveel als nodig (felicitatiekaarten/enveloppen) en het geschatte
geld (per bezoek mag €5,--besteed worden) met kassabon voor bewijs uitgaven. Het geschatte bedrag
voor uitgaven vraag ik aan bij penningmeester, G.Westerman of schiet ik soms voor.
Dan ga ik op pad om het bij iedereen zelf af te geven, om later te bellen of alles goed is gegaan en na
de 3 maanden, haal ik de lijst met aantekeningen en het evt overgebleven geld weer op.
Als ik de in-en uitgaven van ieder rond heb verreken ik het, per giro, per trimester, met de
penningmeester.
Ik bewaar een duplo van de lijsten zelf in een ordner.{Ordners}.Dit overzicht heb ik sinds het begin
toen ik gevraagd werd voor dit werk door Mevrouw Ina Tilburg in 2007.
Voor die tijd heeft Ineke Buitendijk dit werk gedaan in de wijk Palenstein, echter niet met de computer
als hulpmiddel.
Thea Rurup
Bezoekgroep ouderen Dorp
In 2014 hebben de dames in de wijk Dorp 170 ouderen bezocht, daarna heb ik nog 172 kaarten
verstuurd. Naar aanleiding van de kaarten heb ik één reactie gehad dat hij/zij bezoek
wilde, deze persoon werd door één van de dames bezocht, persoon was erg blij met het bezoek en zal
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voortaan elk jaar worden bezocht. De mensen welke ik een kaart stuur en die ik persoonlijk ken
vinden het leuk om een kaart te ontvangen, maar hoeven nog geen bezoek, veel mensen hebben zelf
nog vaak hun bezigheden waardoor een bezoek nog niet nodig is.
Margriet van der Hoeven

Agapè maaltijden
Al jaren organiseren we de Agapè maaltijd op de 2 e zondag van de maand, zo ook in 2014.
Dit jaar hebben we 12x een maaltijd georganiseerd, waar een vaste kern van parochianen dan aan
deelneemt. Het aantal gasten is wel verschillend en varieert van 5 tot 18.
Meestal dames, maar af en toe zijn er ook een of twee heren aanwezig. Het heerst altijd een gezellig
sfeer en er wordt genoten van de maaltijd. Tijdens de maaltijd krijgt men lekkere soep en daarna een
broodmaaltijd, met broodjes, brood, krentenbol en/of eierkoek.
Soms zorgen we voor iets extra’s zoals met Moederdag. De dames kregen toen een aardigheidje wat
erg op prijs werd gesteld.
Iedereen gaat altijd met een voldaan gevoel weer op huis aan.
Met dank aan de Agapèteams;
Margriet en Theo van der Hoeven en Toos Vonk
Yvon de Wit, Gerda Eijmaal en ondergetekende.
Joke van Egmond

SOR Caravanproject
In de zomer van 2014 zijn 3 gezinnen met het SOR Caravanproject 1 week op vakantie geweest. Het
grootste gezin (6 personen) ging naar Noordscharwoude in Noord Holland. Dit omdat het een grotere
ruimte betreft. Ook werd een levensmiddelenpakket ter waarde van € 75 meegegeven. Samen met
Gemma van der Goes heb ik dat gedaan. Het vervoer werd door Harry van der Goes verzorgd.
Twee gezinnen hebben hun vakantie in Bennekom (Gelderland) doorgebracht. Voor hen was een
levensmiddelenpakket van € 50 per gezin in de auto aanwezig. De pakketten heeft de vervoerder bij zich
omdat het de bedoeling is dat ze echt alleen voor de vakantieweek gebruikt worden. Verse producten
zoals beleg, melk en vlees zitten er niet bij. Daar moet het gezin ter plaatse zelf voor zorgen. Harry van
der Goes en Herman Buitendijk zorgden voor deze 2 gezinnen voor het vervoer. Deze gezinnen kwamen
van de Voedselbank “Meerzicht”. Ieder jaar is een ander uitdeelpunt aan de beurt.
Voor 2015 zijn 3 gezinnen van het uitdeelpunt “Vredeskerk” aan de beurt. Inmiddels zijn deze vakanties
al geboekt en de gezinnen ingelicht. Ze verheugen zich er nu al op!
Maria Burtscher

De Soos
De wekelijkse soos wordt op woensdagmiddag verzorgd door de dames Mien Bolleboom, Toos
Rademaker en Ien Henneken. Laatstgenoemde heeft tevens de organisatie in handen.
Elke week komen er ongeveer 25 personen kaarten en even bijpraten met een kopje koffie of thee en
iets lekkers.
Ter gelegenheid van Pasen, Sinterklaas en Kerstmis worden er speciale middagen georganiseerd.
De bijeenkomsten worden gehouden in de Palatijn aan de Paltelaan.
Ien Henneken
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