Jaarverslag 2019 van de Vincentiusvereniging Zoetermeer
Algemeen
Voor het jaar 2019 geldt dat de verwachtingen waargemaakt zijn en zelfs in bepaalde opzichten
overtroffen. De positieve berichten van voorgaande jaren kunnen dus voor 2019 worden voortgezet
want ook het afgelopen jaar was voor de Vincentiusvereniging Zoetermeer succesvol. Zowel de
inkomsten uit de verkopen in de kringloopwinkel aan de ene kant als de donaties, ouderenbezoeken en
verdere activiteiten aan de uitgavenkant waren weer in overeenstemming met de verwachtingen. Veel
personen en organisaties konden weer geholpen worden. Dat alles mede dankzij ons team van
enthousiaste vrijwilligers.
Dat de naamsbekendheid van de vereniging en kringloopwinkel de afgelopen jaren steeds groter is
geworden bleek ook dit jaar weer uit het aanbod van tweedehands goederen voor de winkel alsmede
de toegenomen interesse in onze activiteiten en het aantal aanvragen dat wij mochten ontvangen. Het
was soms moeilijk opslagruimte te vinden voor al het aanbod. Het moge duidelijk zijn dat onze
organisatie sterk afhankelijk is van dit aanbod en daarom willen wij iedereen bedanken die bij het
opruimen aan “het Schuurtje” heeft gedacht.
Er was regelmatig contact met andere maatschappelijke en hulpverlenende organisaties evenals de
gemeente Zoetermeer.
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.
Enkele 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, de Stichting Leergeld en de Stichting Iedereen een maaltijd ontvangen.
Voor de leden en medewerkers werden een nieuwjaarsbijeenkomst en een vrijwilligersavond
georganiseerd.
Tijdens het verslagjaar is Diana van der Hoeven benoemd tot algemeen bestuurslid met als bijzondere
taak de ondersteuning van het secretariaat.
Samenvattend kijken wij terug op een zeer geslaagd jaar 2019. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers
voor hun belangeloze inzet en toewijding, iedereen die onze vereniging heeft bedacht met een gift in
welke vorm dan ook, zoals een donatie of tweedehands goederen voor onze kringloop, en iedereen die
in onze winkel iets gekocht heeft waardoor wij in staat waren mensen die in nood verkeerden een
helpende hand te bieden.
Jacob Ingenhoes
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’t Schuurtje van Vincentius
Het jaar 2019 is al weer voorbij gevlogen wat gaat het toch hard. Het pand is al weer te klein ondanks
de extra zolders maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.
Dus alle afdelingen zo effectief mogelijk inrichten en op tijd nieuwe goederen er in. Dan blijft het
aanbod steeds verrassend.
De omzet stijgt nog steeds wat toch te merken is aan de zaterdagen die steeds drukker worden. Veel
nieuwe gezichten en leuke reacties en daar doe je het toch allemaal voor.
De boekenmarkten in het stadshart en met koningsdag maken de bekendheid van Vincentius steeds
groter.
Jammer dat Sint Nicolaas dit jaar niet langs kon komen, maar hij heeft beloofd volgend jaar zeker te
komen.
Dit jaar komt er een nieuwe bestelauto bij met een laadklep. Ja de jongkies worden wel ouwer maar
niet gouwer dus moeten we het werk zo licht mogelijk maken. Minder tillen en minder rijden.
De sfeer in het Schuurtje is grandioos en laten we dit ook in 2020 zo houden dat word het ook weer
een mooi jaar.
Harry van der Goes

Ouderenbezoekgroepen
De Vincentiusvereniging Zoetermeer heeft lang geleden met het parochiebestuur van 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 pastoraal team extra bezoekjes afgelegd.
Het parochiebureau heeft tot medio 2018 per kwartaal de bijgewerkte bestanden van parochianen van
70 jaar en ouder verstrekt. In de tweede helft van 2018 is dit vanwege de Algemene Verordening
Gegevensbescherming gestopt. In 2019 is door het parochiebureau hard gewerkt om een nieuw
computersysteem in te voeren en de bestanden bij te werken. De Vincentiusvereniging heeft als gevolg
hiervan niet accuraat kunnen werken, er zijn kaarten naar verkeerde adressen verstuurd. Aan het eind
van 2019 zijn de bestanden weer redelijk goed op orde. Er wordt nog gewerkt aan een protocol waarin
wordt vastgelegd hoe er met de bescherming van deze persoonsgegevens moet worden omgegaan. Het
parochiebestuur heeft daarbij het voortouw.
De bezetting van de ouderenbezoekgroepen was in 2019 als volgt.
Wijk
Coördinatie
Bezoek(st)ers
Stadshart
Arno Bilderbeek
Lia Fokke, Ingrid van Swieten en Lucia Bilderbeek
Dorp
Joke van Egmond
Marian Windmeijer, Ria Heggelman, Ien Henneken, Plonie van
der Goes en Annie Onderwater
Driemanspolder Arno Bilderbeek
Jeanette Middendorp-Paap, Thea Lugtigheid en Ivonne Overhof
Palenstein
Thea Rurup
Coby de Heer, Trees van der Velde, Riet Droogh en Thea Rurup
(Margriet van der Hoeven is overleden. Haar coordinerende taak voor Dorp is overgenomen door Joke
van Egmond. Ad van de Rijt is gestopt.)
De uitgaven van de bezoekgroepen (presentjes, kaarten, postzegels e.d. ) zijn per kwartaal verzameld.
Begin 2019 zijn de jaaroverzichten van de uitgaven 2018 aan de penningmeester doorgegeven. Joke en
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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 24 april en 23 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 2019
Postcode en
naam
Stadshart
Dorp
Driemanspolder
Palenstein

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

78 kaarten
7 bezoekjes
0 kaarten *
5 bezoekjes
81 kaarten
1 bezoekje
40 kaarten
2 bezoekjes

96 kaarten
2 bezoekjes
54 kaarten
53 bezoekjes
80 kaarten
0 bezoekje
60 kaarten
5 bezoekjes

92 kaarten
2 bezoekjes
83 kaarten
27 bezoekjes
92 kaarten
0 bezoekjes
64 kaarten
4 bezoekjes

96 kaarten
3 bezoekjes
80 kaarten
24 bezoekjes
74 kaarten
1 bezoekjes
68 kaarten
5 bezoekjes

365 kaarten
14 bezoekjes
217 kaarten
109 bezoekjes
327 kaarten
2 bezoekjes
232 kaarten
16 bezoekjes
1141 kaarten
141 bezoekjes

Totaal

Arno Bilderbeek

SOR Caravanproject
Omdat de mogelijkheden in de zomer beperkt zijn is er in 2019 voor gekozen ook de meivakantie aan
te bieden als mogelijkheid voor een vakantie. Hiervan heeft 1 gezin gebruik kunnen maken.
Voor de zomerperiode was er voor 3 gezinnen een vakantie geboekt. Helaas heeft 1 gezin af moeten
zeggen wegens familieomstandigheden. Dat was erg jammer want met name dit gezin wachtte al 2 jaar
op de mogelijkheid een weekje weg te kunnen, Het toeval wilde dat er een aanvraag binnen was
gekomen voor een ander gezin waarvoor op dat moment geen mogelijkheden waren. Dit gezin kon de
plaats innemen van degenen die moesten afzeggen zodat er toch nog 3 families in de zomer op
vakantie konden.
Een gezin was bijzonder blij want er lagen kaartjes klaar voor een safari in de Beekse Bergen.
Aangezien gezinnen met schoolgaande kinderen beperkt zijn tot de schoolvakanties wordt ook
gekeken of er ouderen zijn of gezinnen met jonge kinderen die aan de voorwaarden voldoen en die
buiten deze periodes op vakantie kunnen.
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van dagjes uit.
Maria Burtscher
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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, zij koopt wekelijks de
benodigde boodschappen en een bloemetje bij gelegenheden voor de kaarters en/of de medewerkers.
In verband met de operatie van Ien heeft Mien tijdelijk ook de boodschappen verzorgd.
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 of een huwelijks jubileum heeft wordt er door de jarige/jubilarissen 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 2020 voor iedereen
een goed jaar mag worden.
Ien Henneken/Mien Bolleboom
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