Beleidsplan jaar 2022
De Vincentiusvereniging Zoetermeer
 is aangesloten bij de Vincentiusvereniging Nederland, Postbus 212, 2290 AE
Wateringen, (www.vincentiusvereniging.nl) en is daardoor verbonden met de
internationale Vincentiusvereniging, gevestigd te Parijs (www.ozanet.org);
 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr.27243126.
Doel (art. 3 van de notariële statuten d.d. 6juli 2001)
De Vereniging heeft ten doel: het opsporen en lenigen van de geestelijke en
maatschappelijke noden van individuen en groepen van personen teneinde daardoor in
solidariteit met de samenleving mede te werken aan de bevordering van het algemeen
maatschappelijk welzijn.
De Vereniging bevordert voorts de onderlinge saamhorigheid van de leden en medewerkers
die zich voor dit doel vrijwillig inzetten, daarbij gesteund en geïnspireerd door christelijk
geloof en levensovertuiging. Het beleid is gericht op het realiseren van de doelstellingen.
De Vereniging zal zich bij het nastreven van de doelstelling richten naar de algemene
beleidslijnen van de Vincentiusvereniging Nederland betreffende de ontwikkeling van
activiteiten.
De Vereniging kan daartoe door het algemeen bestuur van de Vincentiusvereniging Nederland
aangewezen terreinen van beleid en actie aan dat bestuur ter behartiging opdragen.
De werkwijze is eigentijds en staat voor diaconie, d.w.z. dienst aan de mens in nood.
Lidmaatschap
De Vereniging is open voor iedereen die haar grondslag onderschrijft en op enigerlei wijze
wil medewerken aan de verwezenlijking van de doelstellingen die daarin liggen besloten.
De vereniging kent leden en medewerkers.
Verwerven financiële middelen
De Vereniging verwerft financiële middelen door:
 Opbrengsten van de door haar georganiseerde activiteiten, waaronder
 de opbrengst van kringloop “ ‘t Schuurtje van Vincentius”
 donaties in het “Antoniusbusje” in de Nicolaaskerk te Zoetermeer
 bijdragen van de soosbezoekers
 inzameling van oud papier
 Opbrengsten van collecten
 Incidentele giften, donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
 Alle andere wettige baten

Activiteiten hulpverlening
De hulpverlening van de Vincentiusvereniging Zoetermeer bestaat o.a. uit de navolgende
activiteiten:
 Het bezoeken van oudere parochianen
 Ziekenbezoek
 Soosmiddagen voor ouderen
 Kerst- en Mariavieringen
 Kerst- en paasattenties voor langdurig zieken, minder draagkrachtigen en eenzame
ouderen
 Ondersteuning jaarlijkse ziekenzalving
 Ondersteuning van projecten van Vincentius Nederland in India
 Steun aan de Voedselbank
 Steun aan de stichting Biezonder
 Steun aan geselecteerde projecten in noodlijdende gebieden
 Steun bij rampen
 Ondersteuning van kledingprojecten
 Individuele steun aan in nood verkerende personen, zowel financieel als materieel
 Aandacht voor de medewerkers van de vereniging
Besteding van het vermogen
Het vermogen van de Vincentiusvereniging Zoetermeer wordt besteed aan de voornoemde
hulpverleningsactiviteiten.
Tevens worden de kosten bestreden die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de
Vereniging en verwerving van de financiële middelen teneinde de activiteiten te kunnen
ontwikkelen.
Medewerkers van de Vereniging ontvangen geen beloning; wel een vergoeding van
aantoonbaar gemaakte kosten.
Zie voor verdere informatie het financieel jaarverslag
Beheer van het vermogen
Het bestuur beheert het vermogen van de Vereniging. Beslissingen ten aanzien van beleid en
financiële zaken worden door het bestuur genomen. Beslissingen welke een zwaarwegende en
langdurige financiële verplichting noodzakelijk maken, behoeven de goedkeuring van een
meerderheid van de leden van de vereniging.
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Vereniging. Het bestuur kan,
tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
Verantwoording ten aanzien van vermogen, inkomsten en uitgaven vindt plaats in het
financiële jaarverslag.
Financiële toetsing vindt jaarlijks of bij overdracht aan een nieuwe penningmeester plaats
door een Commissie Financiële Controle.
Contacten
Er worden intensieve contacten onderhouden met andere instanties en verenigingen met
overeenkomstige doelstelling en indien nodig met de gemeente Zoetermeer.
Nadere informatie
In het jaarverslag 2021 is het gevoerde beleid in dat jaar omschreven.
Dienovereenkomstig wordt het beleid voortgezet in het jaar 2022.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van februari 2022.

