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Voorwoord  

Ik trap een open deur in als ik U zeg dat het in Nederland en dus ook in 's-Hertogenbosch op
economisch en sociaal-maatschappelijk gebied niet gaat zoals het zou moeten gaan. Vele burgers -en
nu ook van tot nu toe voor ons ongekende zijde- komen in problemen; vele burgers moeten
noodgedwongen aanspraak maken op hulpverlening, die niet altijd meer door de overheid gegeven
wordt of kan worden.
De Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch -in 2012 165 jaar aanwezig in onze lokale samenleving-
vervult een onmiskenbaar belangrijke rol juist op dát gebied: het grijze gebied waar sociale wetgeving
als overheidssteun eindigt en waar armoede begint. Met name dáár, op dat terrein ligt de kracht van
onze vereniging, bestaande uit ruim 250 vrijwilligers in een organisatie die nagenoeg geen
overheadkosten kent, een aanzienlijke jaarlijkse eigen inkomstenstroom genereert en die vele
honderden mensen in het afgelopen jaar heeft kunnen helpen.
U kent wellicht onze reguliere activiteiten: de Kringloopwinkel, het Sociaal Restaurant, de Boeken- en
Speelgoedbeurs, het sociaal activeringsprogramma, de Kerstproeverij, de directe hulpverlening, taal-
en naailessen en onze vakantiecaravan in Vinkel. Deze activiteiten zijn zowel gericht op het geven van
directe steun aan diegenen die hulp zoeken (maaltijden, huisraad, kleding, advies, geld, immateriële
steun) als op het genereren  van geldmiddelen om die steun te verlenen. Deze middelen worden
grotendeels lokaal ingezet, met uitzondering van de opbrengsten uit de Boekenbeurs; die komen ten
goede aan de Derde Wereld.

Uit dit aanbod van hulpverlening noem ik een aantal opvallende ontwikkelingen of gebeurtenissen die
zich hebben afgespeeld in 2012:

- Een grote gift van de kant van de ambtenaren van de Provincie Noord-Brabant voor de
noodzakelijke keukenrenovatie van het Sociaal Restaurant;

- Een grote en steeds toenemende druk op ons hulpaanbod via de werkgroep Hulpverlening,
waardoor de uitgaven sinds 2005 verdubbeld zijn tot een bedrag van ongeveer 50.000 euro;

- De verschuiving van ons, in 2011 gestarte,  Schuldhulpmaatjesproject naar Humanitas;
- Onze financiële steun aan onze “natuurlijke” partner de Voedselbank en de steun aan het

verwezenlijken van de winterinloop voor dak- en thuislozen in de Blokkendoos;
- De steun aan 20 projecten in de Derde Wereld met vele duizenden euro's;
- Het bieden van bijna 600 overnachtingen in onze caravan in het “Dierenbos” te Vinkel, voor

gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen;
- De schenkingen ter waarde van ruim 7.000 euro aan kindgerelateerde projecten uit de

opbrengst van de Speelgoedbeurs;
- Het koken en serveren van bijna 7.000 maaltijden door onze vrijwilligers voor dak- en

thuislozen in ons Sociaal Restaurant;
- Het geven van materiële noodhulp uit onze winkel ter waarde van ruim 20.000 euro.
- Het organiseren van het jaarlijkse Kerstfeest voor ruim 600 mensen uit onze doelgroep.

Naast deze ieder jaar terugkerende activiteiten onderhoudt de vereniging kontakten met andere partijen
die actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied: via de Bosa (bondgenoten sociale activering) met het
Pastoraal Uitzendbureau, SOS Rommelmarkt, Jong Actief, de Zelfkrant; met Exodus, de al genoemde
Voedselbank, Juvans, het Bureau Sociaal Raadslieden,  met diverse diaconieën en uiteraard met de
gemeente 's-Hertogenbosch.
Wij hopen dat 2013 een jaar zal worden van vertrouwen en perspectief; het zou een zegen voor veel
van onze cliënten zijn. Voor wat betreft onze diensten kunnen diegenen die steun zoeken blijven
rekenen op onze voortdurende aandacht en inspanning.
Frans Koeman, voorzitter.
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Vincentius Vereniging

Samenstelling bestuur:
Dagelijks bestuur: voorzitter: Frans Koeman

vice-voorzitter: Henk Kappen
secretaris: Harry Schuurmans
penningmeester: Jan Braat
lid: Frans Penninx
lid: Tine Hutten

Algemeen bestuur: dagelijks bestuur +
lid: Reini ter Beek (werkgroep boekenbeurs en WIM)
lid: Jacques Quaars (Stichting Sociaal Restaurant)
lid: Cor v.d. Wetering (caravancommissie)
lid: Jan Schellekens (werkgroep Boekenbeurs)
lid: Johan van Os (werkgroep Hulpverlening) 

Dit jaar heeft het AB negen keer vergaderd op de eerste donderdag van de maand. 
In een aantal vergaderingen hebben we gesproken over bepaalde thema=s die van belang zijn voor het
doel van de vereniging.
De inleiding tijdens de jaarvergadering op 26 april werd verzorgd  heer Harry Dirkx met als onderwerp 
de continuïteit van de Vincentiusvereniging
De werkgroep Schuldhulpmaatjes die ingesteld is  tijdens de jaarvergadering heeft slechts kort bestaan. 
Uit efficiëntie overwegingen is samenwerking gezocht met de stichting Humanitas.
De  werkgroep opgegaan in een nieuwe instelling die verder gaat onder de naam thuisadministratie
Humanitas.
Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Willem Westerwoudt. Willem heeft vele
jaren Vincentius in een groot aantal functies gediend. Aan het einde van zijn bestuursmandaat willen
we Willem daarvoor dank zeggen.
In de plaats van Willem is Tine Hutten tot bestuurslid gekozen. Zij is afgetreden als voorzitter van de
Stichting Sociaal Restaurant 't Anker. In haar plaats is Jacques Quaars gekozen tot voorzitter van deze
stichting.

Een zwarte bladzijde in het afgelopen jaar( vanaf de jaarvergadering in april) was het overlijden van 
de actieve vrijwilliger in de keuken de heer  Paul Bogaards.

Een aantal stagiaires van AVANS hogeschool heeft een verslag uitgebracht over de werving van de
doelgroep van de Vincentiusvereniging

Op de jaarlijkse Vincentiusavond werd het toneelstuk Vast van de toneelgroep Hertog Zout opgevoerd. 
“Hallo ik ben Maikel, en dit is mijn verhaal..”  Het gaat over een ex-gedetineerde.
De avond werd goed bezocht.
De jaarlijkse barbecue bijeenkomst vlak voor de zomervakantie was wederom een groot succes. 

H. Schuurmans
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38e BOEKENBEURS    Werkgroep India-Sumatra 

                             
Ondanks dat de officiële oprichtingsnaam "Werkgroep India-Sumatra" is, staat de werkgroep bekend
onder de naam "Werkgroep Boekenbeurs".

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jan Schellekens
Secretaris: Henk Brants
Penningm: Rene Kok
Notulant:   Ad Eekels

Doelstelling:
De werkgroep probeert door het inzamelen en sorteren van (voornamelijk) gebruikte boeken een
boekenbeurs  te houden, waarvan de opbrengst ten goede moet komen aan een of meer projecten in
ontwikkelingslanden. Ook elpees,  singles, cd's en cd-roms worden  ingezameld  en verkocht.

Leden en medewerkers:
De werkgroep telde op 31-12-2012 inclusief het bestuur  15 leden en 1 vaste medewerker.

Iedereen van de werkgroep heeft zo zijn eigen taak: sommigen besteden één of meerdere keren per
week hun tijd aan het sorteren ,opruimen, verzamelen en transporteren van de boeken, cd’s en
grammofoonplaten, anderen doen dat minder vaak of hebben andere taken. Ook medewerkers van de
Winkel zijn het hele jaar bezig om afgegeven boeken in de voorraadruimte van de werkgroep te zetten.
Tijdens de voorbereidingen en tijdens de beurs zelf helpen vele Vincentianen en anderen 
(ongeveer 150 in totaal) mee: bij de inrichting en verkoop tijdens de beurs, de catering, de kookstaf op
zondag (erwtensoep en pannenkoeken), de fa. DHL + chauffeurs , chauffeur van de
Vincentiusvereniging, Rode-Kruismedewerkers, mensen van Exodus en  velen achter de schermen.
Alleen hierdoor kan de beurs een succes worden. Er is er ook gebruik gemaakt van de hulp van
middelbare scholieren, die (een deel) van hun maatschappelijke stage invulden. Zonder de hulp van al
deze vrijwilligers zou de beurs onmogelijk zijn. Voor de hulp van allen  is de werkgroep dan ook zeer 
dankbaar.  Dank zij de bereidwillige samenwerking met de Brabanthallen was in 2012 onze 38e

boekenbeurs zeer succesvol.

Het beursrestant en de aanvoer van boeken gedurende het jaar, was zó groot, dat we in 2012 ook
anderen weer een plezier kunnen doen met onze "overtollige boeken" o.a aan de 
Boekenbeurs MOV-Groep Gemert / Boekenbeurs parochie St.-Oedenrode / Boekenbeurs Vincentius
Vlijmen  

Het motto van de 38e beurs  was " BOEKEN STEUNEN GHANA”
Het hoofdproject was voor  de `Miek Stevens Stichting".
De bijdrage werd gebruikt voor het bouwen van een slaapzaal  van de SENIOR HIGHSCHOOL FOR
GIRLS in het zuidoosten van Ghana. Dit gebeurt in samenwerking met het Bisdom Keta-Akatsi.
Verder ontvingen nog 19 andere goede doelen (veertien landen) een gift:
Voor details zie onze website.

Henk Brants, secretaris
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Caravancommissie Vincentius 's-Hertogenbosch

Samenstelling caravancommissie:
Voorzitter : Cor v.d. Wetering
Penningmeester : Peter Fick
Verwelkomingsgroep : Cor v.d. Wetering, Jan Bakker, Franka Mes en Nel v.d. Hoogen
Schoonmaken stacaravan : Marietje van den Heuvel

Doelstelling:
Vakantie aan te bieden aan mensen die volgens zowel hun sociale indicatie als financiële situatie zich
geen vakantie kunnen veroorloven.
De caravancommissie tracht haar doel te bereiken door de stacaravan tegen een geringe vergoeding te
verhuren aan mensen uit deze doelgroep.

Via Vincentiusvereniging - Nederland te Rijswijk  is er een aparte stichting “Stichting Ontspanning en
Recreatie Nederland” (SOR-Nederland genoemd) die de reserveringen coördineert  en aan ons
doorgeeft.

De caravancommissie draagt de zorg voor het beheer en onderhoud van de stacaravan, verwelkomt de
gasten en houdt toezicht op het gebruik tijdens de verhuurperioden.

De stacaravan is geschikt voor maximaal 6 personen en staat langs een bosrand in een rustige
omgeving op Libéma vakantiepark Dierenbos te Vinkel op staanplaats Bosuil 140.
Samen met een groot terras, tuinhuisje en een mooi aangelegde tuin is het een fijne en rustige
staanplaats.

In het seizoen (van 1 april tot 31 oktober) is de stacaravan 21 weken verhuurd geweest. De periode van
reservering is een week, vanaf zaterdag 14:00 uur tot zaterdag 10:00 uur.
De vraag naar vakantie is vooral in de mei- zomer- en herfstvakantie erg groot.
Onderstaand  een totaal overzicht over de afgelopen 5 jaar.

Jaar Aantal weken Aantal gasten Totaal aantal
overnachtingen

2008 10 42 294
2009 16 69 483
2010 20 81 567
2011 28 90 630
2012 21 83 581

De gasten ontvingen van het vakantiepark een gratis toegangsbewijs (ExtraCard) waarmee ze tijdens
hun vakantie gratis en onbeperkte toegang hebben tot o.a. Safaripark Beekse Bergen en Speeland te
Hilvarenbeek (bij Tilburg), Sportiom ’s-Hertogenbosch, Dierenrijk Nuenen (bij Eindhoven) en
Aviodrome Lelystad.
Onze gasten vinden het heel fijn om van deze Extracard gebruik te kunnen maken.
In het gastenboek stonden vele positieve en dankbare reacties geschreven.

Met vriendelijke groet
Peter Fick (namens Caravancommissie Vincentius ’s-Hertogenbosch)
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Werkgroep Hulpverlening

Samenstelling werkgroep:
Voorzitter   : Johan van Os
Penningmeester: Jan Braat
Notulist   : Ad Eekels
Leden   : 6 

In verband met werk en privé omstandigheden was één lid tot haar en onze spijt noodgedwongen haar
werkzaamheden voor de werkgroep neer te leggen. Voor het einde van het jaar kon echter weer een
nieuw lid worden verwelkomd terwijl in de loop van 2013 de komst van een nieuw lid mag worden
verwacht. Door de toenemende druk op de werkgroep t.g.v. de snel verslechterende economische
toestand en de invloed van de regeringsmaatregelen is deze uitbreiding zeer welkom.

Doelstelling
De Werkgroep Hulpverlening heeft tot doelstelling het verlenen van hulp aan arme gezinnen of indi-
viduele personen. Het betreft vooral financiële ondersteuning en materiële noodhulp van de winkel
maar ook ondersteuning op het gebied van budgettering en/of advisering op allerlei gebied in overleg
met en eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager. Voor professionele hulp wordt verwezen naar of
contact gelegd met de bestaande maatschappelijke instellingen in ’s-Hertogenbosch. 

Werkwijze
De Werkgroep Hulpverlening is van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Ook is er een eigen e-mail adres voor Hulpverlening. Zes leden van de werkgroep draaien
bij toerbeurt een weekdienst en nemen dan actie op alle binnenkomende vragen. 
De gehonoreerde aanvragen worden met de beslissing en een korte motivering op een daarvoor
bestemd formulier vastgelegd t.b.v. het archief van de werkgroep. Teneinde snel een historisch
overzicht te hebben van de hulpvragen worden de gegevens van genoemde formulieren tevens
vastgelegd in een databestand.
Voor personen welke niet in contact zijn met een van de sociale instellingen in ’s-Hertogenbosch
verzorgt de werkgroep ook voedselbankaanvragen.
Enkele oud-leden zijn nog werkzaam binnen de hulpverlening in eigen wijk of parochie. In enkele
bijzondere situaties werd een beroep gedaan op een oud-lid dat ook hand- en spandiensten verleent.
De Werkgroep vergadert in principe maandelijks doch de leden hebben tussentijds  veelvuldig e-mail
contact m.b.t. de actuele hulpvragen.
Enkele leden zorgen daarnaast periodiek voor afwerking van de administratie en archivering.

Plan 2013
Niet alleen neemt het aantal aanvragen toe, ook worden de gevraagde bedragen groter en de
hulpvragen complexer.Dergelijke hulpvragen vragen teveel tijd en energie van degene die weekdienst
draait. Daarom zullen in 2013 de meer ingewikkelde aanvragen in een kleinere groep onderzocht,
besproken en beslist worden. Een professioneel hulpverlener neemt op vrijwillige basis deel aan deze
kleinere groep en zal advies geven. Deze werkwijze is te vergelijken met de tweedelijn in de zorg of in
een helpdesk. Na zes maanden zal de werkgroep deze werkwijze evalueren.

Activiteiten
Er wordt naar gestreefd  tijdens ons maandelijks overleg regelmatig een vertegenwoordiger uit te
nodigen van maatschappelijk werk instellingen; SMO, Straatpastoraat, Centrum voor Bemoeizorg en
Trajectbegeleiding, e.d., om de wederzijdse activiteiten op elkaar af te stemmen.
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Middels contacten van de voorzitter VV kwam de werkgroep in contact met het zgn. IMA-fonds waar
de werkgroep aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden van het fonds, anoniem kan voorleggen
voor financiële ondersteuning.
Verder is de VV gevraagd samen met andere “vincentiusachtige” verenigingen te participeren in het
zgn, fonds “Urgente Noden”. Voor de werkgroep zou dit kunnen betekenen dat complexe aanvragen
van grote financiële omvang door dit fonds worden behandeld. Voor de opzet van het geheel en het
benodigde uitgebreide netwerk van fondsen en hulp vragende instanties ziet de werkgroep hier voor de
VV geen taak weggelegd.

In 2012 heeft de werkgroep in totaal voor ruim € 45.000 financiële hulp verleend ( een stijging van ca.
70 % t.o.v. 2011). Het grootste deel van dit bedrag is beschikbaar gesteld door onze eigen vereniging
doch wij hebben ook substantiële bijdragen gekregen van Vincentius Nederland, het Dekkersfonds,
Stichting Leergeld ,Jongerenbelangen en het IMA-fonds. Van onze Speelgoedsbeurs hebben we vooral
in de maanden november en december weer veel mooie cadeautjes gekregen. Daarnaast is ook veel
materiële hulp verstrekt door de winkel.

Enkele wetenswaardigheden betreffende de gegeven financiële hulp in 2012:
-   In totaal 186 aanvragen waarvan 165 giften, 17 leningen en 4 giften gecombineerd 

                met een lening.
            -   61 maal werd een gift gedaan voor de eerste levensbehoefte (was 29)

-   In 20 situaties is geholpen bij afsluiting energie, water resp. huisuitzetting (was 13).
            -  20 gezinnen werden geholpen voor een vakantie o.a. in caravan of bungalow (was 15).

-   12 hulpvragen hadden betrekking op woninginrichting (was 6).
-   13 hulpvragen betroffen de aanschaf van witgoed.

            -   In 8 situaties betrof de hulp een medische situatie zoals tandarts, medicijnen.
-   2 gecombineerde aanvragen betroffen resp. de bijdrage voor Sint Nicolaas cadeau’s voor 

                11 kinderen en een financiële gift voor 2 gezinnen in het kader van Sint Nicolaas.
-   1 gecombineerde aanvraag betrof een kerstgave/kerstpakket voor 27 gezinnen.

Een deel van de Sint Nicolaas giften/cadeau’s kon worden gefinancierd uit het door een Bossche
familie geschonken bedrag. Door het dit jaar vervallen van het Kerstcircus kwamen tot onze spijt geen
vrijkaarten beschikbaar.          
 
Het daling van het bedrag aan leningen en de stijging van het aantal giften valt voor een deel te
verklaren door de in 2011 al genoemde wijziging van het leningenbeleid a.g.v. het relatief lage bedrag
aan aflossingen.
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WERKGROEP KERSTPROEVERIJ 
Samenstelling werkgroep:
voorzitter: Henk Kappen
leden: Margriet Verhaeg, Lucy Peters, Petra van Koppen, Jelske Faber ,  

Herman Olde Hampsink, Arend Tangenberg
Programma:
Op donderdag 20 december was de twaalfde Kerstproeverij in het Theater aan de Parade.            
Ruim 30 vrijwilligers hebben, samen met zo’n 80 leerlingen van het Koning Willem1 college,  ervoor
gezorgd dat ongeveer 800 mensen, die tot de minderbedeelden van onze stad behoren, een fijne dag
hebben beleefd. 
Na de openingstoespraak van  wethouder Van Olden, kon de  show van Tony Bodar beginnen. Eerst een
optreden van de Bossche L-Vis, Hans Tervoort Daarna  een muzikale reis langs allerlei bekende
musicals. Alles bij elkaar een groot succes.
Elders in het Theater verzorgde het Koning Willem 1 College onder leiding van Petra van Koppen een
doorlopend programma voor de bijna 250 kinderen van 0 tot 16 jaar.
Na de show werd er een heerlijk buffet geserveerd, klaargemaakt en geserveerd door de hotelschool van
het Koning Willem 1 College onder leiding van Herbert Bosch.
Na afloop konden het traditionele kerstpakket en enveloppe met inhoud mee naar huis worden genomen. 

Sponsoring.
Zo'n  dag kan natuurlijk niet georganiseerd worden zonder sponsoring in geld en natura.
Voor het geld hebben meer dan 20 bedrijven, organisaties en individuen een bijdrage geleverd,
waaronder ons Sociaal Restaurant via de opbrengst van 3 sponsordiners  en onze winkel met de opbrengst
van de Kerstmarkt.
De bijdragen van het Koning Willem 1 College zijn al genoemd.
De ingrediënten voor de Proeverij werden voor een belangrijk deel geschonken door de Sligro, maar ook
was er een bijdrage van de Drie Mollen. 
Verder heeft  de Gemeente Den Bosch zaalhuur en de show gesponsord. 
Vrijwilligers.
Ook onmisbaar zijn de vrijwilligers. Met name de meer dan 40 gastvrouwen/gastheren en begeleid(st)ers
van het kinderprogramma hebben een zware, maar voldoening gevende dag achter de rug.
Voor de coördinatie is de werkgroep Kerstproeverij verantwoordelijk (zie begin van deze bijdrage). De
logistiek werd verzorgd door Gert Jan Kromhout en zijn mannen.
Hartelijk dank sponsoren en vrijwilligers.

Planning 2013:

Ook voor het jaar 2013 staat weer een Kerstproeverij gepland en wel op donderdag 19 december. Het
programma van die dag zal in grote lijnen hetzelfde zijn als in 2012.
Wel is het plan om meer gasten uit te nodigen dan dit jaar. 
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Werkgroep sociale activering

Samenstelling werkgroep
Tine Hutten en Harry Schuurmans

Sociale activering in 2012 bij de Vincentiusvereniging te ’s-Hertogenbosch

De doelstelling van de werkgroep is om personen die door omstandigheden ver van de arbeidsmarkt zijn
geraakt, via dagbesteding een handje te helpen bij het (her-)vinden van zinvolle bezigheden.
Dat ook mensen uit onze doelgroep bij de activiteiten van de  Vincentiusvereniging de handen uit de
mouwen steken zou een flinke meerwaarde voor hen, voor de manier van werken en de onderlinge
verhoudingen etc. kunnen gaan betekenen. 
In de loop  van de afgelopen jaren is een redelijk evenwicht gezocht en gevonden tussen de
mogelijkheden èn beperkingen van onze vrijwilligersorganisatie op het gebied van het bieden van
dagbesteding.  Omdat we geen professionele en permanent aanwezige coördinator hebben, wordt de
begeleiding van de personen die wij dagbesteding bieden ook door parttime aanwezige vrijwilligers
verzorgd. Dat vraagt van de deelnemers de nodige eigen verantwoordelijkheid op het gebied van inzet en
gedrag. Bij de toelating letten we daar uitdrukkelijk op.
Ook dit jaar weer hebben we, wat betreft dagbesteding, intensief samengewerkt  met de Stichting Exodus 
Den Bosch (opvang en ondersteuning van ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun
straf). 
In 2012 hebben in totaal acht bewoners van het Bossche Exodushuis bij onze vereniging hun
dagbesteding gevonden. 
Van deze groep vonden er twee personen in de loop van dit jaar een  betaalde baan bij een werkgever in
de stad. 
Het afgelopen jaar heeft slechts één van deze negen personen een baan gevonden.
Aan het eind van het jaar waren nog twee personen van Exodus bij Vincentius werkzaam.
Daarnaast één persoon via de werkgroep hulpverlening.
Eind 2011 waren via onze samenwerking met Exodus  nog vier  personen aan de slag bij Vincentius. 
Naast de deelnemers via Exodus waren in 2012 nog drie andere deelnemers via sociale activering bij
Vincentius Den Bosch actief. 
In samenspraak met hun begeleiders hebben we vastgesteld dat hun omstandigheden van dien aard zijn
dat wij en deze begeleiders niet  verwachten dat zij in het vrije bedrijfsleven of via de sociale
werkvoorziening werkzaamheden zullen kunnen vinden. Daarom zal het bieden van
dagbestedingsplaatsen voor hen worden gecontinueerd. 
Naast deze personen heeft de vereniging voor veertien personen een plaats geboden om de
maatschappelijke stage te volbrengen.
Drie jongeren hebben het afgelopen jaar hun taakstraf vervuld.
Twee personen hebben de inburgerstage doorlopen. Eén van deze twee is als vrijwilligster in de winkel
gaan werken.

Werkgroep Integratie Minderheden.
De naailessen

Dit jaar zijn er naailessen gegeven op woensdagmorgen door eerwaarde zuster Lidwina Verbij.
Dit zijn al jaren dezelfde dames.

De taallessen
Deze worden die alleen nog door Steef de Jongh gegeven. Hij steeds één cursist(e).
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 WERKGROEP SPEELGOEDBEURS

Samenstelling van de werkgroep: Reini ter Beek, voorzitter
Jelleke Wijnker, secretaris
Will Kitslaar
Mieke van Oosten
Hennie Veltman  
Els Wigmans

De werkgroep van de speelgoedbeurs is er het afgelopen jaar weer in geslaagd een beurs te organiseren
met veel, kwalitatief goed speelgoed. Er werd veel speelgoed aangeboden, dat door de, inmiddels 6,
vrijwilligers van de speelgoedbeurs werd nagekeken, aangevuld, of zelfs gewassen. Daarnaast werden
fietsjes door het fietsenproject van de PUB opgeknapt en vervolgens op de beurs verkocht.

Op zaterdag en zondag 20 en 21 Oktober vond de 18e speelgoedbeurs plaats in het St. Jans Lyceum.
Zaterdag waren de bezoekers welkom van 11.00 uur tot 15.30 uur, en op zondag was de beurs van 11.00
uur tot 14.00 uur geopend. De toegangsprijs bedroeg  € 0,50.

Tijdens de beurs werden we gesteund door 100 enthousiaste vrijwilligers. Tevens waren we erg blij met
de extra handen van 13 leerlingen van middelbare scholen, die op de beurs hun maatschappelijke stage
konden invullen. 
De totale opbrengst van de beurs bedroeg dit jaar  € 7500,-. 

De opbrengst van de beurs werd als volgt besteedt;

· Kinderboerderij Geitenbrij in Rosmalen (€ 1000,-)
· Stichting Talentplan (€ 1000,- )
· Zeeverkenners St Joris. (€ 1500,- )
· De Sint is er voor ieder kind via Dhr J. Aarts in Vught. (€ 500,-)
· Activiteiten met kinderen door mevr. M. van Herpen (€ 500.-)
· Zandtafel voor het buitenspeelterrein van KEC in ’s-Hertogenbosch (€ 775,-)

Voorafgaand aan de beurs werd er nieuw speelgoed geschonken aan minder bedeelden via de werkgroep
Hulpverlening.
Na afloop van de beurs ging het overgebleven speelgoed naar de Voedselbank West en naar Roemenië
via:
- Stichting Caritas uit Boxtel (bisdom)
- Via Dhr. L. Ball
- via Dhr. W. van der Leeuw
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St. Soc. Restaurant Vincentius
Eethuis het Anker

Jaarverslag Sociaal Restaurant

Samenstelling bestuur: Jacques Quaars (voorzitter)
Moniek de Nijs (secretaris)
Rene Bokslag (penningmeester)
Titi v.d Sijs (coördinator serveren)
Gemma Broggreven (coörinator serveren)
Joke Quaars (coördinator keuken)
Mia Rijnaarts (coördinator keuken)

In 2012 was Eethuis Het Anker 5 dagen per week geopend en konden we onze gasten smakelijke en
kwalitatief goede, gevarieerde maaltijden voorzetten. In totaal werden 6919 maaltijden op 259 dagen
verzorgd. Door een strak inkoopbeleid hebben wij de kostprijs van de maaltijden op het niveau van 2011
kunnen handhaven. De gasten betaalden ook in 2012 slechts € 3,- per maaltijd. 

Gasten
Aan het begin van het jaar ontstond een onrustige sfeer in het restaurant waardoor het aantal gasten
gedurende het jaar terugliep. Onze gasten, serveerders én omwonenden hadden last van het geruzie en de
agressie van een aantal vaste gasten uit één familie. Diverse gesprekken en de tijdelijke schorsing van een
aantal personen brachten geen oplossing. De maatregel om vanaf 26 september slechts 2 personen van de
betreffende familie toe te laten in het restaurant heeft resultaat gehad. De sfeer is hersteld, de rust
weergekeerd. Het aantal gasten dat ons per avond bezoekt is nog niet terug op het aantal van vóór de
problemen. 
Om excessen in de toekomst te voorkomen worden nieuwe gedragsregels opgesteld en in het restaurant in
diverse talen opgehangen. 
Onze gasten genoten met Pasen en Kerstmis van een sfeervolle gratis maaltijd. Met het voorlezen van een
kerstgedicht en het versieren van het restaurant werd een prettige kerststemming gecreëerd die zeer op
prijs werd gesteld. 

Vrijwilligers 
Er zijn momenteel 71 actieve vrijwilligers betrokken bij het bereiden (41) en serveren (30) van de
maaltijden. 
Ook dit jaar organiseerden wij voor de medewerkers van Het Anker een vrijwilligersdag. In de
Azijnfabriek, onder het genot van een drankje, een grapje en een hapje, wisselden koks en serveerders
hun ervaringen uit.
Op 6, 13 en 20 november werden er sponsordiners georganiseerd t.b.v. de Kerstproeverij.
Gewoontegetrouw organiseerden we ook dit jaar weer maaltijden voor de vrijwilligers van de
boekenbeurs. 
De nieuwe website van de Vincentiusvereniging wordt regelmatig door onze webmaster voorzien van
nieuwsberichten.
Twee studenten van Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch hebben hun stage van 6 maanden gewerkt
bij het Anker in een gecombineerde job winkel/restaurant. Dit is goed bevallen en er is bij Avans
interesse om ook in het volgend schooljaar stagiaires te leveren.
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Eens per kwartaal werd door de coördinatoren van serveerders en koks een vergadering belegd. Hier
werden de problemen uit de praktijk doorgesproken en waar mogelijk gezamenlijk opgelost. 
Door het vertrek van een aantal serveerders om reden van leeftijd/gezondheid, hebben we actief gezocht
naar nieuwe aanwas. Onze inspanningen hebben succes gehad, het serveerdercorps is weer op peil.

Wijziging bestuur
In juni 2012 traden voorzitter Tine Hutten en secretaris Andrien Verhagen terug uit het bestuur. Beiden
hebben met veel plezier gewerkt voor het Anker en waren toe aan andere uitdagingen. Zij zijn opgevolgd
door Jacques Quaars (voorzitter) en Moniek de Nijs (secretaris). Ook de vacature voor coördinator
serveerders kon worden ingevuld met Titi van der Sijs in samenwerking met Gemma Borggreven.
Penningmeester René Bokslag en keukencoördinatoren Joke Quaars en Mia Rijnaarts bleven in functie.

Verbouwing
In 2012 heeft Eethuis het Anker van diverse particulieren en instellingen giften ontvangen. Deze giften
maakten het mogelijk de renovatie van keuken en pantry in gang te zetten. Dit was noodzakelijk omdat
de bestaande keuken, pantry én toiletgroep niet voldoen aan de in deze tijd geldende regels voor hygiëne
en ergonomie. 
De tweede helft van 2012 stond voornamelijk in het teken van de voorbereiding van de renovatie. 
Er werd geïnventariseerd welke wijzigingen noodzakelijk waren. Koks en serveerders werden in de
gelegenheid gesteld vanuit hun praktijk input te leveren. Al deze informatie was de basis voor verdere
uitwerking van de plannen.  
In goede samenwerking tussen het bestuur van Eethuis het Anker en Eugène Goossens (keukenadviseur)
en Jan Brouwers (bouwadviseur) zijn de plannen ontwikkeld en definitief gemaakt. In januari 2013 wordt
de verbouwing gerealiseerd.   

Voor 2013 staat op het programma sponsoren te vinden om ook de spoelkeuken op te knappen en kunnen
we in een prettige werkomgeving doorgaan met het verstrekken van maaltijden. De cursus “omgaan met
agressie” die we aan het begin van 2012 hard noodzakelijk vonden voor onze serveerders, kunnen we met
een gerust hart naar 2013 doorschuiven. 
Al met al kijken wij terug op een vruchtbaar 2012. We hebben de juiste maatregelen getroffen om de
sfeer in het eethuis te herstellen. Zetten nu onze deuren open voor de kwetsbare inwoners van 
’s-Hertogenbosch en werken eraan dat Eethuis het Anker ook in 2013 een echt anker zal zijn voor de
bewoners van de stad die zich eenzaam voelen en/of niet in de gelegenheid zijn voor zichzelf de maaltijd
te verzorgen. 

Namens Dagelijks Bestuur Stichting Eethuis het Anker,

Moniek de Nijs (secretaris)
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  Jaarverslag  Stichting Goederenmagazijn

 Samenstelling Bestuur:
  Voorzitter                 Harry Schuurmans
  Secretaris                 Annelies Leermans
  Penningmeester       Jan Braat
  Bestuurslid               Ria Kradolfer
  Bestuurslid               Carolien van Riel

Doelstelling:
Het inzamelen van goederen en kleding en deze te koop aanbieden om goede-doelinstellingen van de
nodige middelen te voorzien ten einde hun doelstelling te kunnen realiseren.
Voorts is het doel ook personen hulp te verlenen door goederen en kleding aan hen ter beschikking te
stellen, op advies van hulpverleners.
De stichting tracht zijn doel onder meer te verwezenlijken door het vormen en in stand houden van
groepen vrijwilligers die zich bezig houden met activiteiten, in het kader van de doelstellingen van de
Stichting.

Vrijwilligers:
We zijn het afgelopen jaar begonnen met 57 vrijwilligers. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat
we het jaar afsluiten met 55 vrijwilligers.

Bestuur / het jaar rond
-Het bestuur heeft aan het begin van jaar twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Ria Kradolfer en
Carolien van Riel. Deze hebben de plaats ingenomen van Willy van Schendel en José Hoetjes.
- Door het bestuur is dit jaar 5 keer vergaderd.
- Driemaal werd er vergaderd met alle vrijwilligers.
- Zondag 6 mei en zondag 7 oktober heeft het bestuur een koopzondag ingelast.
Met dank aan de  vrijwilligers voor hun inzet werd er met plezier in het werk, goed verkocht.
-Veel tijd en aandacht is besteed aan de verkoop in de winkel en met veel plezier                 
 worden de aangeboden goederen gesorteerd en soms gerepareerd, om vervolgens  verkocht te worden in
de winkel.
 Door de goede bezetting is het inroosteren  geen probleem.
-Hulp is geboden bij de speelgoed-en boekenbeurs en bij de kerstproeverij.
-Door de chauffeur en bijrijders zijn vele goederen opgehaald en weggebracht.
 Het grote afval is afgevoerd.
-Op 7 maart was er na afloop van de vrijwilligersbijeenkomst een gezellig samenzijn met bowlen en eten
in de sporthal van de Maaspoort.
-26 April werd de Vincentius Jaarvergadering gehouden.
- 10 mei na afloop van de vrijwilligersbijeenkomst is afscheid genomen van Syl Schel die wegens
langdurige ziekte in de WAO terecht is gekomen.
-  Op 3 en 4 november zijn 24 medewerk(st)ers van de winkel op een tweedaagse busreis naar de Moezel
geweest. Deze dag was een groot succes.
- 12 november was de jaarlijkse Vincentiusavond in Perron 3 met het toneelstuk Zout.
-De vitrinekast, waarin bijzondere artikelen worden geplaatst, is weer succesvol
 geweest.
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-Zaterdag 17 en zondag 18 november is de winkel in kerstsfeer gebracht . Er werden vele mooie
 Kerstartikelen verkocht ten behoeve van de kerstproeverij.
-Veel aandacht is uitgegaan naar Noodhulp en Vluchtelingenzorg.
-Het mede begeleiden en opvangen van medewerkers via sociale activering:
zes personen zijn op 31 december nog werkzaam in de sociale activering, in de loop van het jaar
hebben nog zes anderen gewerkt in de winkel.
- Twaalf studenten hebben een sociale stage doorlopen in de winkel.
- Twee jongens hebben een taakstraf vervuld in de winkel en de keuken
- Dit jaar zijn er zeven nieuwsbrieven verschenen.

Hulp

Er is gedurende het jaar aan 212 materiële hulp gegeven met een totale waarde van € 20204,55 en
voor € 630,25 aan noodhulp in de vorm van kleding.

Vluchtelingenwerk  €   5.910,75 
SMO/bemoeizorg/maatschappelijke opvang  €   4.722,40 
JUVANS  €   2.027,15 
NOVADIC/KENTRON  €   1.097,75 
Inloopschip  €   1.216,00 
werkgroep hulpverlening  €   2.043,00 
Exodus  €   1.014,50 
Reinier van Arkel  €      658,00 
straatpastor  €      640,50 
2 live  €      197,50 
gemeente  €      189,00 
Amarant  €      117,00 
GGZ  €      260,00 
jong actief / jeugdzorg / oosterpoort/kerk  €      111,00 
totaal aan huisraad e.d.  € 20.204,55 
kleding  €      630,25 
totaal materiële hulpverlening inclusief  € 20.834,80 

Het bestuur van de Vincentiuswinkel. 
   


