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Jaarverslag 2015 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 2015 is Gonnie Westerman afgetreden als penningmeester (ze was 

statutair niet herkiesbaar), is Ingrid van Swieten afgetreden als algemeen bestuurslid (op eigen 

verzoek), werd Maria Burtscher herbenoemd tot algemeen bestuurslid (2e termijn) en werd Arno 

Bilderbeek benoemd tot algemeen bestuurslid. Joke van Egmond (reeds algemeen. bestuurslid 1e 

termijn) werd door het bestuur benoemd tot penningmeester. Na deze aanpassingen waren alle 

bestuursfuncties ingevuld. 

 

Het in december 2014 gereed gekomen kringloopcentrum “ ‘t Schuurtje van Vincentius” werd in 

januari 2015 feestelijk geopend door de burgemeester van Zoetermeer. Deze gebeurtenis trok veel 

belangstelling zowel van de vele aanwezigen als van diverse instanties en in de pers. 

Veel tijd en aandacht vroeg de voorgenomen aankoop van onroerend goed ten behoeve van het 

kringloopcentrum. Gezien het grote aanbod van goederen werd in eerste instantie gedacht aan een 

(extra) pand ten behoeve van de inname en opslag. Hierdoor zouden opslag en verkoop gesplitst 

kunnen worden wat de overzichtelijkheid en het te verwerken volume ten goede zouden komen. In een 

extra ledenvergadering werd hiertoe een positieve beslissing genomen. Kort hierna echter bood de 

eigenaar/verhuurder van het reeds in gebruik zijnde pand aan de Plesmanstraat 7-8 dit te koop aan. 

Tijdens een nieuwe extra ledenvergadering werd besloten op dit aanbod in te gaan en dus geen extra 

pand voor opslag aan te schaffen. Hierna zijn door het bestuur de onderhandelingen betreffende 

verkoop en financiering begonnen. Aan het eind van 2015 waren deze nog niet afgerond. Het bestuur 

verwacht echter begin 2016 tot aankoop over te kunnen gaan. 

 

De naamsbekendheid van de Vereniging binnen de regio Zoetermeer is aanzienlijk vergroot. Dit werd 

o.a. bewerkstelligd door extra boeken- en stoffenmarkten alsmede diverse publicaties in de regionale 

pers. Er was diverse keren contact met hulpverlenende organisaties als Humanitas, Mika en de 

Stichting Present. 

 

Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen zijn diverse aanvragen voor ondersteuning van 

personen en gezinnen, zowel  materieel als financieel, besproken en beoordeeld. Ook meerdere 

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 maart 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 en bijeenkomsten werden telkens door 70 tot 100 personen bezocht. 

 

In december zijn diverse kerstpakketten, fruitdozen en kerststukjes 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. 
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De bijdragen aan dit jaarverslag van de diverse vrijwilligersgroepen binnen de vereniging volgen 

hierna. 

 

Jacob Ingenhoes 

 

 

’t Schuurtje van Vincentius 

Wat hebben we een mooi 2015 achter ons liggen. 

Vooral wat de saamhorigheid en de omzet betreft. 

Zowel op de Maandag als de Zaterdagen is dit te merken bij alle medewerkers. 

En dit werkt door naar ons publiek die de gezelligheid en vriendelijkheid zeer waarderen. 

Kijk maar naar de koffiehoek, hoeveel gebruik daar van gemaakt wordt voor de sociale contacten. 

Hier worden alle nieuwtjes en roddels besproken, gezellig he. 

  

De maandelijkse omzet is zeer goed te noemen en blijft mooi gelijk met weinig pieken en dalen. 

Ook dit is mede te danken aan de verkoop op internet. Wat goed loopt. 

Zelfs bij slecht weer kan de verkoop buiten doorgaan door de aanschaf van 2 tenten. 

Ook geven zij uitstraling bij speciale verkoop (boeken-gordijnen-kerst ) 

  

De BBQ was weer heel geslaagd met ALLE medewerkers van Vincentius 

met als toetje de Wraps van Henny en Henk .Ze waren heerlijk want ze kwamen niet uitgebakken. 

  

Terwijl ik dit schrijf is de aankoop van het pand net afgerond maar daar meer over tijdens de algemene 

ledenvergadering. 

Kortom een zeer geslaagd jaar met heel veel dank aan alle vrijwilligers.  

 

Harry van der Goes 

 

 

Vincentius bezoekgroepen 

De Vincentiusvereniging Zoetermeer heeft lang geleden met de Nicolaasparochie afgesproken om 

activiteiten te ontwikkelen t.a.v. ouderenzorg. Het betekent onder meer het versturen van 

verjaardagskaarten aan parochianen vanaf de 70e verjaardag voor de wijken Stadshart (2711), Dorp 

(2712), Driemanspolder (2713) en Palenstein (2722). Ook het afleggen van bezoekjes vanaf de leeftijd 

van 75 jaar naar aanleiding van de verjaardag wordt door deze bezoekgroepen gedaan. Daarnaast 

worden op verzoek van bijvoorbeeld het Pastoraat extra bezoekjes afgelegd. 

We zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van Informatie die van het parochiebureau en het 

Pastoraat tot ons komen, dit verloopt doorgaans goed. Tegelijk is ook informatie terug gegeven vanuit 

de bezoekgroepen om te helpen bij het zo up-to-date mogelijk houden van de bestanden. Ook in 2015 

is weer gebleken dat niet uit te sluiten valt dat er foutjes in de bestanden zitten, is een blijvend punt 

van aandacht. 

In de loop van 2015 is de algehele coördinatie van de bezoekgroepen overgegaan van Ingrid van 

Swieten naar Arno Bilderbeek. De bezetting eind 2015 per wijk is als volgt. 

Wijk Coördinatie Bezoek(st)ers 

Stadshart  Arno Bilderbeek Lia Fokke, Ingrid van Swieten, Ad van de Rijt en Lucia 

Bilderbeek 

Dorp  Margriet van der 

Hoeven 

An van Wieringen, Marian Windmeijer, Ria Heggelman, Ien 

Henneken, Plonie van der Goes en Annie Onderwater 

Driemanspolder  Arno Bilderbeek Jeanette Middendorp, Lida Zaaijer en Thea Lugtigheid 

Palenstein Thea Rurup Riet Droogh, Coby de Heer, Stephany Poterson, Trees van der 

Velde en Wil Wubben-Mol 
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De uitgaven van de bezoekgroepen (presentjes, kaarten, postzegels e.d. )worden per kwartaal en in 

ieder geval jaarlijks aan de penningmeester ter verantwoording doorgegeven. Margriet doet dat voor 

Dorp, Thea Rurup  voor Palenstein en Arno voor Stadshart en Driemanspolder. 

Twee keer in 2015 vond een vergadering van de bezoekgroepen plaats in ’t Schuurtje. Deze 

vergaderingen werden goed bezocht. Ervaringen, knelpunten, bizondere gebeurtenissen en evt. 

probleempjes werden gedeeld en besproken. Jacob Ingenhoes maakt hiervan verslag. Arno is Vz. 

Op initiatief van het Pastoraat (Thea Epskamp) heeft een impulsavond plaatsgehad in de Kapelaan, 

bedoeld om ouderenbezoek(st)ers handvatten aan te reiken en informatie te delen om deze mooie taak 

zo goed mogelijk aan te kunnen. Er is verdeeld gereageerd op het succes van deze avond. 

Overzicht verstuurde kaarten en afgelegde bezoekjes 2015 

Wijken 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

2711 Stadshart 64 kaarten 

10 bezoekjes 

74 kaarten 

7 bezoekjes 

68 kaarten 

3 bezoekjes 

78 kaarten 

8 bezoekjes 

2712 Dorp 45 kaarten 

41 bezoekjes 

42 kaarten 

51 bezoekjes 

62 kaarten 

33 bezoekjes 

47 kaarten 

35 bezoekjes 

2713 Driemanspolder 73 kaarten 

1 bezoekje 

72 kaarten 

3 bezoekjes 

77 kaarten 

4 bezoekjes 

67 kaarten 

3 bezoekjes  

2722 Palenstein 41 kaarten 

5 bezoekjes 

53 kaarten 

3 bezoekjes 

64 kaarten 

2 bezoekjes 

45 kaarten 

6 bezoekjes 

Totaal per kwartaal 223 kaarten 

57 bezoekjes 

241 kaarten 

64 bezoekjes 

271 kaarten 

42 kaarten 

237 kaarten 

52 bezoekjes 

Totaal na 1e, na  2e, na 

3e en na 4e kw 

223 kaarten 

57 bezoekjes 

464 kaarten 

121 bezoekjes 

735 kaarten 

163 bezoekjes 
972 kaarten 

215 bezoekjes 

 

Arno Bilderbeek  

 

 

Agapè maaltijden 
 

Al jaren organiseren we de Agapè maaltijd op de 2e zondag van de maand, zo ook in 2015. 

Dit jaar hebben we 11x een maaltijd georganiseerd, in september is er geen Agapè maaltijd geweest 

omdat op deze 2e zondag de opening van het kerkelijk jaar werd gevierd. 

Bij de Agapè maaltijden komt een vaste kern van parochianen. Het aantal gasten is wel heel 

verschillend en varieert van 5 tot 18. 

Veel dames en maar enkele heren zijn er aanwezig. Er heerst altijd een gezellig sfeer en er wordt 

genoten van de maaltijd. Tijdens de maaltijd krijgt men een kom heerlijke soep en daarna een 

broodmaaltijd, met broodjes, brood, krentenbol en/of eierkoek. 

Soms zorgen we voor iets extra’s zoals met Moederdag. De dames hebben op Moederdag een 

aardigheidje ontvangen 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 
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SOR Caravanproject 

 

In de zomer van 2015 zijn 3 gezinnen weer met het SOR Caravanproject op vakantie geweest. Deze 

keer gingen alle 3 gezinnen naar Noord-Scharwoude in Noord Holland. Voor deze locatie is gekozen 

omdat het een ruim chalet betreft en Harry van der Goes het een prima plek vond voor de gezinnen. Ook 

kregen deze gezinnen een voedselpakket mee die de vervoerder bij zich heeft. De waarde van de 

pakketten is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Normaal gezin 4 personen € 50. Is het  gezin groter 

dan kan het oplopen tot € 75. In 2015 kwamen de gezinnen van de voedselbank “ Vredeskerk”. Hoe het 

in 2016 gaat is nog niet helemaal bekend. Ook is nog niets geboekt. 

 

Maria Burtscher 

 

 

De Soos 
 

De wekelijkse soos wordt op woensdagmiddag verzorgd door de dames Mien Bolleboom 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 


