
 

 

  

 
 
 
 
 
Gegevens ANBI 
Vincentiusvereniging Vught 
Fiscaal nummer: 805187030 
Website: www.vincentiusvught.nl 
 
 

Voorwoord 
 
De Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde 
vrijwilligersorganisatie. De vereniging is aangesloten bij de 
Vincentiusvereniging Nederland en is daardoor verbonden met de 
Internationale Vincentiusvereniging ,gevestigd te Parijs. De vereniging is 
geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich, geïnspireerd door het 
gedachtegoed van Vincentius a Paulo, om ieder mens in nood ongeacht 
oorzaak, achtergrond of geloof. Juist in die situaties waarin er acute financiële, 
materiële of geestelijke nood bestaat waarop overheid en maatschappelijke 
organisaties geen antwoord hebben, wil de Vincentiusvereniging de helpende 
hand reiken aan de kwetsbaren in onze samenleving. 
In een tijd waarin de overheid steeds meer terugtreedt en 
verantwoordelijkheden meer en meer bij de burger zelf worden gelegd, 
dreigen steeds meer mensen tussen wal en schip te raken. Niet iedereen is in 
staat om eigen verantwoordelijkheid te nemen, niet iedereen is zelfredzaam. In 
deze omgeving- de stille armoede- ziet de Vincentiusvereniging haar opdracht 
en taak om mensen nabij te zijn. 
 
Bestuurszaken; 
Vanaf 1 mei heeft Jos Brekelmans, na vele jaren, zijn functie als voorzitter van 
Vincentiusvereniging Vught neergelegd. Hij is opgevolgd door Jan Slegers. De 
functieoverdracht is prima verlopen. Het bestuur is uitgebreid met twee 
nieuwe bestuursfuncties: Veronique Schiefelbusch verzorgt de communicatie 
en Lex Floris is aangesteld als beleidsadviseur. 
De landelijke armoede is in het afgelopen jaar toegenomen. Ook in regio Vught 
is dit helaas het geval. Het aantal gezinnen dat een beroep doet op 
Vincentiusvereniging Vught groeit ook. Het aantal cliënten van de Voedselbank 
is gestegen. Omdat wij verwachten dat de komende jaren de druk op onze 
organisatie en haar vrijwilligers toeneemt,  zijn er binnen onze vereniging de  



 

 

  

 
 
 
nodige voorbereidingen getroffen om dit op te vangen. Op organisatorisch en 
bestuurtechnisch vlak zijn belangrijke stappen genomen om planmatiger en 
doeltreffender de armoede in Vught te bestrijden. Meer structuur, kortere 
communicatielijnen, hogere efficiency. Ook is het vrijwilligersbestand 
gedigitaliseerd en beschikt Vincentiusverening Vught over een sharepoint 
omgeving. 
  
Projecten; 
 
Schuldhulpcoaches 
Eind 2014 zijn 14 schuldhulpcoaches opgeleid. De schuldhulpcoaches zijn tot 
stand gekomen door een samenwerking tussen Vincentiusvereniging Vught 
(hulpverlening) en Welzijn Vught (Inzicht). Hiermee wordt een start gemaakt 
tot professionalisering van de schuldhulpverlening. De schuldhulpcoaches 
helpen mensen met problematische schulden door het maken van een 
schuldenoverzicht en een afbetalingsplan. Stap voor stap worden de mensen 
geholpen om zelf weer hun administratie en leven op orde te krijgen. 
Dit project krijgt in 2015 door verdergaande samenwerking van organisaties die 
met hulpverlening bezig zijn, verdere structuur en continuïteit. 
 
 
Vincentiushuis 
Een hartenwens van het bestuur en de vrijwilligers van de vereniging is vervuld. 
Het eigen Vincentiushuis is een feit. Door de schenking van het oude ING 
kantoor aan het Marktveld in Vught, is Vincentiusvereniging Vught in staat 
gebracht om met hulp van vele sponsors en vrijwilligers een eigen 
Vincentiushuis te realiseren aan de Ketting 20 in Vught. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
Uitgeoefende activiteiten  
Voor uitgebreide informatie over de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij U 
naar onze website www.vincentiusvught.nl. 
 
Hulpverlening 
(non) Food actie 
Kerstactie 
Vakantie 
Dagje uit 
Uitdeelpunt Voedselbank 
Financiële ondersteuning projecten (Leergeld, Sociaal Fonds) 
Groentetuin 
Microkrediet 
 
Kerstpakkettenactie: 
Opnieuw heeft de door Vincentiusvereniging Vught gecoördineerde 
Kerstpakkettenactie succesvol voor de 19e keer plaatsgevonden. 
 
Hulpverlening en Sociaal Fonds: 
Onze activiteiten schuldhulpverlening en onze deelname in het Sociaal fonds 
helpen Vughtenaren die in acute financiële of materiële problemen zijn 
gekomen en waar geen andere voorzieningen of regels voor gelden. 
 
Vakantieproject: 
De Vincentiusvereniging Vught biedt gezinnen die gebruik maken van de 
Voedselbank in Vught en die niet op vakantie gaan, en de vrijwilligers van de 
Kringloopwinkel die niet op vakantie kunnen en alle andere Vughtenaren die 
niet weggaan tijdens de vakantie wegens geldelijke redenen, een weekje 
vakantie aanbieden in een chalet op camping De Reebok in Oisterwijk. 
 
Groentetuinproject: 
De biologische Groentetuin heeft in 2014 steeds betere vorm gekregen. De tuin 
is biologisch, dat betekent dat de grond wordt bewerkt zonder gebruik te 
maken van kunstmatige gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers. De 
aanleg geschiedt volgens een driejarenplan en loopt op schema. Het 
Groentetuinproject, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
samen met onze vrijwilligers werken –  is nu ruim een jaar van de grond. Het  



 

 

  

 
 
 
project is niet alleen een opstap voor langdurige werkelozen naar een baan in 
het arbeidsproces, maar haalt ook eenzamen uit hun isolement en levert 
bovendien verse groente en fruit aan de Voedselbank Den Bosch en omstreken.  
 
De Voedselbank 
De Voedselbank helpt huishoudens die om wat voor reden dan ook in 
financiële problemen zijn gekomen en daardoor in grote armoede leven. Deze 
huishoudens ontvangen elke week een voedselpakket. 
In het Vincentiushuis vindt wekelijks het uitdelen van de pakketten plaats.  
 
 
 
2014 was een actief jaar voor Vincentiusvereniging Vught. Er is veel 
vrijwilligerswerk verzet! Reden dan ook om dit voorwoord af te sluiten met een 
groot woord van dank aan al onze vrijwilligers van de vereniging : zij maken al 
onze activiteiten op het gebied van armoedebestrijding in Vught blijvend 
mogelijk. 
 
 

 
Beloningsbeleid  
Vincentiusvereniging Vught is een vrijwilligersorganisatie zonder betaalde 
medewerkers. Er is derhalve daarom ook geen beloningsbeleid Ten behoeve 
van Vincentiusvereniging Vught door vrijwilligers gemaakte onkosten worden 
vergoed. In incidentele gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden 
uitbetaald.  
 
 
 



 

 

  

 
 
 
Financiële verantwoording  
De jaarrekening 2014 is in mei 2015, na controle door een kascommissie,  
door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld. De balans 
per 31-12-2014 en exploitatierekening over 2014 kunnen als volgt worden 
samengevat:  
 
 VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 2014 

   
   

Totaal opbrengsten € 124.390 
   

Donatie/giften € 8.091 
Voedselbank € 3.635 
Uitgaven Kerstactie € 15.428 
Vakantiefonds €  17.512 
Schoolfonds €  5.108 
Non-Food/Food actie €  3.760 
Hulpverlening €     4.292 
Tuin € 44.164 
Overig € 1.308 

 € 103.298 
   
Algemene (organisatie)kosten €  28.685 
Rente opbrengsten -/-- lasten €  2.914 

Resultaat €  4.680- 
 
 

De algemene kosten bevatten incidentele uitgaven: communicatieplan, 
tijdelijke huisvesting en opstart definitieve huisvesting: het Vincentiushuis. 



 

 

  

 
 
  

 
 

BALANS PER 31-12-2014 
 

ACTIVA  
  
  
Liquide middelen € 213.897 
  
TOTAAL ACTIVA € 213.897 
 
 
 

 

PASSIVA  
  

Eigen vermogen € 213.897 
  

TOTAAL PASSIVA € 213.897 
  

 
 


