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Jaarverslag 2016 van de Vincentiusvereniging Zoetermeer 

 

Algemeen 

 

De Vincentiusvereniging Zoetermeer kan terugkijken op een zeer geslaagd jaar. De gestelde doelen 

konden worden gehaald en binnen de vereniging bestaat een bijzonder prettige sfeer en onderlinge 

samenwerking.  

 

In 2015 werd tijdens een extra ledenvergadering besloten het kringloopcentrum “ ‘t Schuurtje van 

Vincentius”, dat door de toenmalige eigenaar aan de vereniging ter overname werd aangeboden, aan te 

schaffen. Daartoe zijn door het bestuur onderhandelingen betreffende verkoop en financiering gevoerd 

die begin 2016 werden afgerond. Op 2 februari 2016 vond bij de notaris de eigendomsoverdracht van 

het pand Plesmanstraat 7-8 plaats.  

 

In oktober bleek het noodzakelijk een nieuw transportmiddel voor het vervoer van goederen naar en 

van de kringloopwinkel aan te schaffen. Het bestuur heeft de hand weten te leggen op een goede 

tweedehands Ford Transit die thans ons eigendom is. 

Tevens werd ons in 2016 door de firma Van Emmerik een nieuwe aanhanger geschonken. 

 

Door het bovenstaande is het kringloopcentrum van de vereniging thans geheel toegerust voor de 

toekomst. 

 

De naamsbekendheid van de Vereniging binnen de regio Zoetermeer is verder vergroot. Dit werd o.a. 

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

Er was diverse keren contact met maatschappelijke en hulpverlenende organisaties. 

 

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 en/of aandacht 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. 

 

Voor de leden en medewerkers werden een nieuwjaarsbijeenkomst en een vrijwilligersavond 

georganiseerd. 

 

Tijdens het verslagjaar vonden geen mutaties plaats binnen het bestuur van de vereniging.  

 

Jacob Ingenhoes 
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’t Schuurtje van Vincentius 

Ook 2016 ligt weer achter ons en is een mooi en succesvol jaar geweest. 

De omzet blijft mooi gelijk, mede door de verkoop via internet. 

De inzet en uitstraling van de medewerkers werpen ook hier hun vruchten af, doordat er steeds meer 

nieuwe bezoekers komen. 

De vele positieve reacties  (Wat gezellig en goede sfeer) komen ten goede van de medewerkers. 

Voor de mannen buiten vraagt het wat meer inzet bij het opzetten en afbreken van de 3 tenten. 

Maar ook hier geldt “vele handen maken licht werk”. 

De BBQ was weer heel gezellig met een grote opkomst van alle medewerkers. 

De loterij en de suikerspin waren een groot succes. 

  

De boekenmarkt in het Stadshart was weer geslaagd, werd goed bezocht en veel boeken opgeruimd. 

Ook hier geldt het weer: naampromotie. 

Ook Sint en de Pieten zijn weer langs geweest die veel kinderen met hun ouders of opa en oma naar ‘t 

Schuurtje toe lokten. 

  

De aanvoer van goederen neemt toe wat ten goede komt van het assortiment. We konden een eigen 

bestelbus voor het transport aanschaffen. 

Hier moeten we van profiteren en zuinig op zijn. 

De opslagruimte boven is klaar wat de werkvloer extra ruimte op gaat leveren. 

Maar wat nog belangrijker is de werkzaamheden van de medewerkers verlichten. 

  

Dus dit is een goede en juiste investering geweest. 

Mogen wij met z’n allen in 2017 zo doorgaan dan wordt ook dat jaar een succes. 

Bedankt. 

 

Harry van der Goes 

 

 

Vincentius bezoekgroepen 

De Vincentiusvereniging Zoetermeer heeft 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 en het na aanvraag afleggen van bezoekjes vanaf de leeftijd van 

75 jaar. Daarnaast worden op verzoek van bijvoorbeeld het Pastoraat extra bezoekjes afgelegd. De 

Vincentiusvereniging doet dat voor de wijken Stadshart (2711), Dorp (2712), Driemanspolder (2713) 

en Palenstein (2722). 

Het parochiebureau heeft op aanvraag per kwartaal de bijgewerkte bestanden van parochianen van 70 

jaar en ouder verstrekt. Dit verloopt doorgaans goed. Arno heeft de verdere verspreiding van deze 

lijsten verzorgd.  Ook in 2016 is weer gebleken dat niet uit te sluiten valt dat er foutjes in de bestanden 

zitten, dit is een blijvend punt van aandacht. 

De bezetting van de ouderenbezoekgroepen was in 2016 als volgt. 

Wijk Coördinatie Bezoek(st)ers 

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

Kensenhuis 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 Paap, Lenie van Es en Thea Lugtigheid 

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

Velde en Wil Wubben-Mol, Thea Rurup 



 
 

3 
 

 

De uitgaven van de bezoekgroepen (presentjes, kaarten, postzegels e.d. ) zijn per kwartaal verzameld. 

Begin 2017 zijn de jaaroverzichten van de uitgaven aan de penningmeester doorgegeven. Margriet en 

Thea hebben dat voor resp. Dorp en Palenstein gedaan en Arno voor Stadshart en Driemanspolder. Per 

kwartaal zijn van elke groep het aantal verzonden kaarten en het aantal afgelegde bezoekjes aan Arno 

doorgegeven. Arno maakt het jaarverslag. 

Op 20 april en 19 oktober vonden de vergaderingen van de bezoekgroepen plaats in ’t Schuurtje. Deze 

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

probleempjes werden gedeeld en besproken. Arno zat de vergaderingen voor en Jacob Ingenhoes heeft 

hiervan verslag gemaakt.   

Overzicht verstuurde kaarten en afgelegde bezoekjes 2016 

Postcode en 

naam 

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal 

      

2711 Stadshart  79 kaarten 

11 bezoekjes 

74 kaarten 

6 bezoekjes 

62 kaarten 

7 bezoekjes 

75 kaarten 

8 bezoekjes 

290 kaarten 

32 bezoekjes 

2712 Dorp  47 kaarten 

40 bezoekjes 

52 kaarten 

49 bezoekjes 

67 kaarten 

31 bezoekjes 

59 kaarten 

31 bezoekjes 

225 kaarten 

151 bezoekjes 

2713 

Driemanspolder  

75 kaarten 

0 bezoekjes 

68 kaarten 

3 bezoekjes 

75 kaarten 

0 bezoekjes 

63 kaarten 

1 bezoekje 

281 kaarten 

4 bezoekjes 

2722 Palenstein  40 kaarten 

3 bezoekjes 

55 kaarten 

6 bezoekjes 

63 kaarten 

1 bezoekje 

55 kaarten 

5 bezoekjes 

213 kaarten 

15 bezoekjes 

      

Totaal 241 kaarten 

54 bezoekjes 

249 kaarten 

64 bezoekjes 

267 kaarten 

39 bezoekjes 

252 kaarten 

45 bezoekjes 

1009 kaarten 

202 bezoekjes 

 

Arno Bilderbeek  

 

 

Agapè maaltijden 
 

In 2001 zijn Margriet en ik begonnen met het verzorgen van de Agapè maaltijden. Dit doen wij 6 keer 

per jaar. De andere 6 maanden worden verzorgd door Joke van Egmond.  

Totdat in 2014 de Kapelaan werd geopend waren deze maaltijden in de pastorie. De eerste jaren 

kwamen er ongeveer 22 mensen. 

Tijdens deze maaltijden nuttigen de mensen een soepje en een broodmaaltijd en is er ruimte voor een 

gesprek. 

Helaas  word de groep steeds kleiner door natuurlijk verloop. Heel soms komen er wel nieuwe mensen 

bij. 

De mensen die aan de maaltijd deelnemen nuttigen eerst om 12.00 uur een kopje koffie om vervolgens 

om 13.00 uur deel te nemen aan de maaltijd. 

 

Wij doen dit al jaren met plezier en hopen dit nog enige jaren voort te zetten. 
 

 

Theo van der Hoeven 
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SOR Caravanproject 

 

Het is ieder jaar weer een hele puzzel om de juiste gezinnen voor de vakantie te vinden. Uiteindelijk 

lukt dit wel.  

Omdat de zomervakantie in Nederland is ingedeeld in 3 regio’s moet ik  daar rekening mee houden.  

Weer zijn 3 gezinnen op vakantie geweest. Een groot gezien (6 personen) in Noord-Scharwoude NH 

en de andere 2 in Noord Brabant. 

Met goed gevulde tassen zijn de gezinnen op pad gegaan en hadden het prima naar hun zin. Daar doen 

we het toch allemaal voor. 

Inmiddels ben ik alweer bezig voor 2017. Daarover volgend jaar meer. 

 

Maria Burtscher 

 

 

De Soos 
 

De wekelijkse soos wordt op woensdagmiddag verzorgd door Mien Bolleboom (sinds 1986) en Ien 

Henneken (sinds 1998). Laatstgenoemde heeft tevens de organisatie in handen. 

Door weer een wind komen de enthousiaste klaverjassers naar de Palatijn (aan de Paltelaan). 

Toos (Rademaker) komt al om 12.30 uur om de tafels in orde te maken, bloemen eraf en kaarten erop. 

Dank daarvoor Toos. 

Vanaf 13.15 uur komen de kaarters binnen. Om 13.30 uur wordt er begonnen met kaarten 

Elke week wordt er gekaart met 7 of wel 8 tafels. Mien en Ien verzorgen de koffie of thee met  koek. 

Als er iemand jarig is wordt er door de jarige getrakteerd op tompoezen, grote koeken of soms ook 

taart. 

Als iedereen is voorzien en aan het kaarten is, gaan Mien en Ien samen ook een potje kaarten. 

Ter gelegenheid van Pasen, Sinterklaas en Kerstmis worden er speciale middagen georganiseerd. 

Het is voor iedereen wekelijks een gezellige middag waar wordt gekaart maar ook lekker wordt 

bijgekletst. We hopen deze middag nog lang te kunnen houden en hopen ook dat 2017 voor iedereen 

een goed jaar mag worden. 

 

Ien Henneken 


