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Jaarverslag 2017 van de Vincentiusvereniging Zoetermeer 

Algemeen 

 

Evenals het voorgaande jaar mag 2017 voor de Vincentiusvereniging Zoetermeer als zeer geslaagd 

beschouwd worden. Zowel aan de kant van de inkomsten als wat betreft de donaties, ouderenbezoeken 

en georganiseerde activiteiten konden de doelstellingen bereikt worden. Dit alles dankzij een 

enthousiast en gemotiveerd team van vrijwilligers waarbij een bijzonder prettige sfeer en onderlinge 

samenwerking de boventoon voeren.  

 

In de loop van het jaar bleek het mogelijk de opslagcapaciteit van de kringloopwinkel “ ’t Schuurtje 

van Vincentius” aanzienlijk uit te breiden. Hiertoe werd over een deel van het vloeroppervlak een 

extra, niet voor het publiek toegankelijke, eerste etage toegevoegd. 

 Om de goederen te verplaatsen, zowel van en naar de eerste etage als op de begane grond, werd een 

vorkheftruck aangeschaft. 

Door het bovenstaande is het kringloopcentrum van de vereniging weer beter toegerust voor de 

toekomst. 

 

De naamsbekendheid van de vereniging binnen de regio Zoetermeer werd verder vergroot. Dit werd 

o.a. bewerkstelligd door diverse publicaties in de regionale pers alsmede extra boekenmarkten.  Er was 

regelmatig contact met maatschappelijke en hulpverlenende organisaties alsmede de gemeente 

Zoetermeer.  

De toenemende naamsbekendheid resulteert in een verhoogde interesse in de kringloopwinkel, 

waaronder een verhoogd aanbod van gebruikte goederen ten behoeve van de verkoop alsmede een 

toenemende belangstelling voor activiteiten en aanvragen. 

 

Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen zijn diverse aanvragen voor ondersteuning van 

personen, gezinnen en organisaties, zowel  materieel als financieel, besproken en beoordeeld. 

Meerdere geselecteerde instellingen, projecten en goede doelen, zowel in binnen- als in buitenland, 

ontvingen een donatie. De resultaten staan vermeld in de financiële verslaggeving. 

Vijf gezinnen uit Zoetermeer zijn met financiële ondersteuning op vakantie geweest in een 

onderkomen van de SOR (Stichting Ontspanning en Recreatie van 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 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 is Herman Buitendijk afgetreden als bestuurslid. Aangezien zijn activiteiten 

dienaangaande zijn overgenomen door de overige bestuursleden werd geen plaatsvervangend 

bestuurslid benoemd.  

 

Jacob Ingenhoes 
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’t Schuurtje van Vincentius 

2017 zit er weer op en is voor ‘t Schuurtje een heel mooi jaar geweest. 

De omzet is goed tot zeer goed te noemen, wat voor alle MEDEWERKERS een mooi resultaat is. 

Door de 3 tenten buiten in de Plesmanstraat zijn we een mooie blikvanger en dat trekt veel 

voorbijgangers aan. 

Ook bij slecht weer kunnen de bezoekers rustig doorgaan met snuffelen in de bakken, want ze staan 

heerlijk droog. 

De verkoop via internet blijft het heel goed doen (bravo Herman ). 

   

De zware werkzaamheden worden zoveel mogelijk verlicht door de aanschaf van rolcontainers / 

platenwagen en de heftruck. 

Doordat veel containers naar boven gaan komt er beneden meer ruimte vrij. 

Ook in 2017 hadden we 2x een boekenmarkt ( Koningsdag en Stadshart ) die beide druk bezocht 

werden en waar veel publiciteit gemaakt is. 

Dat zie je weer terug in de vele nieuwe gezichten in ‘t Schuurtje. 

Ook de acties die we houden ( Pasen / B.B. /Sint en Piet / Kerst) worden zeer goed ontvangen, zowel 

bij het publiek als bij de MEDEWERKERS. 

  

De B.B. was weer heel geslaagd te noemen met een zeer hoge opkomst van alle MEDEWERKERS 

van Vincentius. 

Dit was mede te danken aan onze stagiaire Sacha Nijssen en haar moeder die de bingo op een hele 

leuke manier speelden. 

  

Al met al een geslaagd jaar waar we met veel plezier op terug kunnen kijken.   

 

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 op verzoek afleggen van bezoekjes vanaf de leeftijd van 

75 jaar. De Vincentiusvereniging doet dat voor de wijken Stadshart (2711), Dorp (2712), 

Driemanspolder (2713) en Palenstein (2722). 

Daarnaast worden op verzoek van het Pastoraat extra bezoekjes afgelegd. 

Het parochiebureau heeft per kwartaal de bijgewerkte bestanden van parochianen van 70 jaar en ouder 

verstrekt. Dit verloopt doorgaans goed. Arno heeft deze verder verspreid naar Margriet , Thea R. en 

Jeanette voor verdeling over de bezoek(st)ers.  Ook in 2017 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 2017 als volgt. 

Wijk Coördinatie Bezoek(st)ers 

Stadshart  Arno Bilderbeek Lia Fokke, Ingrid van Swieten, Ad van de Rijten 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, Thea Lugtigheid en Arno Bilderbeek 

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

Velde, Wil Wubben-Mol en Thea Rurup 
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(Gerda Kensenhuis is gestopt vanwege verhuizing buiten Zoetermeer, Lenie van Es is gestopt 

vanwege gezondheidsproblemen, Stephany Poterson en Lia Fokke zijn tijdelijk gestopt vanwege 

gezondheidsproblemen, An van Wieringen bouwt haar activiteiten langzaam af). 

 

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

Begin 2018 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 19 april en 18 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 2017 

Postcode en 

naam 

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

Stadshart  75 kaarten 

11 bezoekjes 

88 kaarten 

8 bezoekjes 

76 kaarten 

7 bezoekjes 

90 kaarten 

5 bezoekjes 

329 kaarten 

31 bezoekjes 

Dorp  61 kaarten 

33 bezoekjes 

54 kaarten 

42 bezoekjes 

74 kaarten 

29 bezoekjes 

68 kaarten 

23 bezoekjes 

257 kaarten 

127 bezoekjes 

Driemanspolder 79 kaarten 

0 bezoekjes 

91 kaarten 

2 bezoekjes 

80 kaarten 

2 bezoekjes 

69 kaarten 

0 bezoekjes 

319 kaarten 

4 bezoekjes 

Palenstein 42 kaarten 

1 bezoekje 

57 kaarten 

2 bezoekjes 

65 kaarten 

1 bezoekje 

59 kaarten 

6 bezoekjes 

223 kaarten 

10 bezoekjes 

Totaal  

 

 

 

 

 

 

 

1128 kaarten 

172 bezoekjes 

 

Arno Bilderbeek 

 

 

Agapè maaltijden 

 

Elke tweede zondag van de maand is er een Agapè maaltijd. In totaal zijn we dan meestal ongeveer 

met twaalf mensen. Dit wil in de zomermaanden nog weleens minder zijn.  

Er word dan voor soep, broodjes en beleg gezorgd. Dit wordt erg door de aanwezige mensen 

gewaardeerd. Het eten en drinken wordt genuttigd en er wordt een  praatje gemaakt. 

Om  2 uur is er de sluiting met gebed. Bij het klaarzetten en afruimen van de tafel zijn er altijd 

vrijwilligers bereid om te helpen. 

Margriet van der Hoeven 

 

SOR Caravanproject 
 

Het was in 2017 een goed jaar voor de vakantiegangers. 

Hun bestemming was geen witte stranden met wuivende palmen maar de Hollandse polder of de 

Brabantse heide. 



 
 

4 
 

In totaal zijn 9 volwassenen en 15 kinderen op vakantie geweest. 

De jongste vakantieganger was  9 maanden!!!!!. Het was dan ook weer grote pret voor iedereen. 

Met goede moed en weer genoeg energie voor de komende tijd, keerden ze na 1week weer huiswaarts. 

De mooie herinneringen worden erg gekoesterd. Inmiddels is er weer een nieuwe vakantieperiode in 

aantocht. 

Het is ieder jaar weer een gok hoe het loopt. 

Volgend jaar weer meer hierover. 

 

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. Ivm de gezondheid van 

Ien heeft Mien de organisatie overgenomen. Mien bedankt. Gelukkig is Ien weer opgeknapt en neemt 

ze vanaf nu de organisatie van Mien weer over. 

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 2018 voor iedereen 

een goed jaar mag worden. 

 

Ien Henneken/Mien Bolleboom 


