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Inleiding 
 
 
In het advies “Opgroeien Zonder Armoede”, gedateerd 17 maart 2017,stelt de SER ( Sociaal Econo-
mische Raad) , dat kinderen in ons land zonder armoede zouden moeten kunnen opgroeien. De SER 
stelt vast dat het tegendeel waar is. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft 
het aantal arme kinderen hoog ( 8 à 12 procent ). In het advies  stelt de SER, dat alle kinderen een 
beroep moeten kunnen doen op voorzieningen zoals meedoen aan sport en cultuur.  
 
Niet vergeten moet worden, dat kinderen arm zijn doordat zij arme ouders hebben. Indien de ou-
ders zich aan armoede weten te ontworstelen, geldt dit ook voor hun kinderen.  
 
De gevolgen van langdurige armoede voor kinderen zijn groot. Armoede kan heel direct leiden tot 
minder welbevinden en tot sociale uitsluiting. Ook kunnen kinderen door armoede slechter gaan 
presteren op school of probleemgedrag vertonen Aangetoond is dat opgroeien in armoede ook  tot 
negatieve gevolgen op de langere termijn leidt, zoals een verhoogde kans op armoede en sociale 
uitbuiting als ze volwassen zijn. 
 
In 2017 heeft Vincentiusvereniging Boxtel gepoogd de belangen van arme kinderen te behartigen. 
In dit kader hebben wij samen met De voedselbank en de Stichting Leergeld met de gemeente over-
legd over de zgn Klijnsma gelden. In zijn algemeenheid hebben wij gepleit voor praktische hulp zon-
der veel administratieve rompslomp. Daarbij hebben wij opgemerkt, dat lang niet iedereen, die 
ervoor in aanmerking komt een beroep doet op ondersteunende voorzieningen. Continue laag-
drempelige informatie over bestaande regelingen blijft noodzakelijk. Ingewikkelde aanvraagproce-
dures moeten vereenvoudigd worden 
 
Tot de armen in onze Boxtelse gemeenschap behoren ook de asielzoekers en statushouders en hun 
kinderen. Deze specifieke groep heeft ook in 2017 veel aandacht van onze werkgroep hulpverlening 
en onze transportploeg gevergd. Met name door de levering van goed bruikbare meubels, keuken-
gerei etc. heeft Vincentius een bijdrage kunnen leveren aan hun huisvesting in Boxtel en hun gehol-
pen bij het maken van een nieuwe start.. 
 
Iedereen kunnen wij niet helpen. Daarvoor zijn onze middelen, zowel qua financiën als 
man(vrouw)kracht, te beperkt. De situaties, waarin wij dit wel kunnen, geven ons echter een goed 
gevoel, omdat elk mens telt. 
 
Het advies van de SER  en de Klijnsma gelden vormen een goede aanzet voor de bestrijding van ar-
moede onder kinderen. Wij hopen en zullen zo mogelijk er op toezien, dat de beschikbaar gekomen 
gelden worden ingezet voor daadwerkelijke hulp en niet voor de dekking van overheadkosten e.d. 
 
Samen met onze zusterorganisaties Voedselbank Boxtel e.o. en Stichting Leergeld Boxtel blijven wij 
er bij het gemeentebestuur op aandringen  de samenhang tussen alle activiteiten op het gebied van 
armoedebestrijding in Boxtel te verbeteren. Tevens blijven wij er continu op wijzen, dat bestaande 
regelingen op  doelmatige en laagdrempelige wijze onder de aandacht van de betrokkenen moeten 
worden gebracht. 
 
Tot slot hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die zich in 2017 hebben ingezet voor Vincentiusvereni-
ging Boxtel en daardoor voor medemensen in achterstandssituaties. Zij maken een belangrijke 
vorm van maatschappelijke dienstverlening mogelijk en verdienen daarvoor alle lof. 
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Op 28-3-2017 ontviel ons onze trouwe medewerkster Annie van de Logt en zeer recent nog op 6 
april 2018 ons oud-bestuurslid en -vrijwilliger Cees van der Laak.  Wij zijn Annie en Cees uitermate 
dankbaar voor al hetgeen zijn voor Vincentiusvereniging Boxtel hebben betekend en blijven dierba-
re herinneringen aan hen bewaren. 
 
Boxtel,  1 mei 2018. 
 
Bestuur Vincentiusvereniging Boxtel 
 
A.C.M.J. van der Sloot (voorzitter)                                                 J. van der Pasch (secretaris) 
 
G. Benda-Verburgt                                                                            R. Hulskes (penningmeester) 
 
B. Verbruggen 
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Hulpverlening 
 
In 2017 ontving de werkgroep Hulpverlening in totaal 65 aanvragen voor individuele hulp en dat 
was een kleine toename (+4) in vergelijking met vorig jaar. De samenstelling van de werkgroep-
hulpverlening (HV) is veranderd. Zo hebben we helaas afscheid moeten nemen van Annie van de 
Logt die zich gedurende vele jaren ingezet heeft voor de mensen die bij Vincentius om hulp vroe-
gen. We missen haar. Toon van Houtum heeft moeten besluiten om de werkgroep HV te verlaten al 
helpt hij ons nog wel als er fietsen geregeld moeten worden. Zwaantje Janssens heeft zich bij de 
werkgroep aangesloten zodat we gelukkig weer voldoende menskracht in huis hadden om alle aan-
vragen snel te behandelen. Corrie organiseert de uitgifte van spullen uit de winkel en samen met 
Zwaantje begeleiden zij de klanten als zij spullen uit komen zoeken.  
 
Ook in 2017 had een groot deel van de werkzaamheden (28 aanvragen) te maken met de toe-
stroom van nieuwe statushouders die in Boxtel zijn komen wonen. Elke nieuwe statushouder mag 
een flink aantal basisbenodigdheden uitzoeken in de kringloop winkel van Vincentius. Voor de ba-
sisspullen betalen zij een eigen bijdrage van 10% van de winkelprijs. Voor luxespullen (doe duurder 
zijn dan een vastgesteld maximum bedrag) betalen zij 10% plus de meerwaarde. Ook dertien ande-
re klanten (vaak gezinnen) werden geholpen met spullen die door mensen uit Boxtel naar de kring-
loop zijn gebracht. Ook zij betalen een eigen bijdrage van 10%. 
 
Negentien mensen werden geholpen met de financiering van noodzakelijke spullen of diensten. Dit 
betrof fietsen (4x), een vriezer of stofzuiger (2x), computers (3x), Identiteitskaart / urgentieverkla-
ring (3x), vakantie (1x), leefgeld (6x). 
Naast de praktische hulp zoals hierboven beschreven bestaat de hulp van Vincentius vaak ook uit 
het bieden van een luisterend oor, het meedenken over de beste oplossing, verwijzen naar en soms 
begeleiden naar de voedselbank, Wegwijs of naar onze contactpersoon bij Contour de Twern.  
 
Drie mensen hebben een lening gekregen. Dit jaar betreft het leningen voor de borg en huur van 
een woning en voor gezinshereniging. Ook heeft de gemeenschap van Paus Johannes de 23ste 20 
stoelen gekregen.  
 
Ondanks dat het aantal aanvragen iets groter is dan vorig jaar zijn de bestedingen toch achter ge-
bleven. Dit lijkt vooral veroorzaakt doordat er dit jaar veel minder leningen uit zijn gegeven. Dit is 
geen bewuste beleidsverandering van de HV. 
 
De hulp in cijfers 
 

 
2017 2017 2016 2016    

Giften aantal In euro’s aantal In euro’s    

Spullen uit de win-
kel 38 2.188 38 4.187  

 
 

Aanschaf / betaling 
noodzakelijke zaken 19 3.422 17 3.385 

 

 
 

Gift voor vervoer 
spullen  14 140 16 160 

 
 

Overig       

Leningen 3 2.107 8 5.287    

 

Totaal 65 7.857 61 12.860    
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Veertig van de 65 aanvragen kwamen van alleenstaande mannen of vrouwen, 5 van een alleen-
staande ouder met één of meer kinderen, 13 van twee ouders met kinderen.  
 
Ongeveer 58% van alle aanvragen (38) kwam van en via hulpverleners van Contour de Twern, inclu-
sief de aanvragen van Bureau Nieuwkomers. Tien aanvragen kwamen van of via mensen die Vincen-
tius al kenden. De overige hulpvragen kwamen via hulpverleners van Vivent (3x), MEE (2x), Ge-
meente (2x), Oosterpoort (voogdij, 2x) en andere hulpverleners (6x). 
 
Naast bovenstaande individuele hulp heeft Vincentius in 2017, voor een zeer schappelijke prijs, 
weer bonnen aan kunnen kopen bij Piet Plezier uit Oisterwijk. Met deze bonnen konden cliënten 
die gebruik maakten van het vakantiechalet in Oisterwijk, gratis aan een van hun activiteiten mee 
doen en een versnapering krijgen.  
 
Om de hulp voor mensen in armoede situaties goed te coördineren heeft de werkgroep HV regel-
matig overleg met onze contactpersonen bij Contour de Twern (3x) en BNK (2x). Op verzoek van de 
gemeente heeft Vincentius twee maal meegedacht over de nieuwe nota Armoedebeleid Gemeente 
Boxtel 2018-2021. Ook hebben wij met de Projectleider Vluchtelingen en Statushouders van de ge-
meente gesproken over de situatie rond aanvragen voor gezinshereniging in Boxtel. Het beleid van 
de gemeente wat betreft gezinshereniging van statushouders die in Boxtel wonen is nog erg ondui-
delijk. 
 

Kringloop  
 
Onze Kringloop aan de Van Leeuwenstraat 5 in Boxtel vormt de basis van onze vereniging. Cliënten 
uit onze doelgroep kunnen er tegen bescheiden prijzen de beschikking krijgen over goed bruikbare 
gebruikte artikelen en cliënten met een ruimere beurs kunnen door de aankoop van artikelen bij-
dragen aan de financiering van onze activiteiten en ons werk daardoor steunen.  
 
De kringloop vormt ook de plek waar cliënten en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. 
 
De Kringloop blijft succesvol. De omzet over 2017 is de hoogste jaaromzet in de geschiedenis van 
Vincentiusvereniging Boxtel. Dat een en ander naast armoedebestrijding ook de duurzaamheid be-
vordert, behoeft geen verder betoog. 
. 
Vorig jaar melden wij, dat, dat de Belastingdienst met terugwerkende kracht de geldende vrijstel-
ling voor BTW had ingetrokken. Inmiddels kunnen wij melden, dat de BTW-plicht voor onze vereni-
ging per 1-1-2017 is ingegaan. Vanwege in het verleden door de Belastingdienst opgewekt vertrou-
wen, zijn de met terugwerkende kracht opgelegde aanslagen tot en met 31-12-2016 gelukkig in-
middels vernietigd. Een door Vincentiusvereniging Nederland ingeschakelde fiscaal jurist poogt in 
overleg met de Belastingdienst te komen tot een regeling voor alle Nederlandse Vincentius vereni-
gingen waarmee de negatieve financiële gevolgen van de BTW-plicht kunnen worden beperkt. 
 
 Vincentiusvereniging Boxtel poogt de afvoer naar de milieustraat van in de kringloop onverkoopba-
re producten zoveel mogelijk te beperken. Producten, die wij niet kunnen verkopen, worden zoveel 
mogelijk verkocht aan bedrijven, die zich met recycling bezighouden. De opbrengsten uit recycling 
vertonen dan ook een stijgende lijn. Omdat afvoer naar de milieustraat kostbaar is, kunnen onze 
kringloop medewerkers niet alle aangeboden producten accepteren. Indien onze medewerkers in-
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schatten dat producten niet verkoopbaar zijn, kunnen zij niet anders, hoe vervelend dat ze dat ook 
vinden, dan deze helaas niet accepteren. 
 
 Middels deelname aan brocantes, kleine boekenbeursjes en de verkoop van zelfgemaakte jam tij-
dens de Appelproeverij poogt Vincentius zich naar buiten te presenteren. Het biedt de mogelijkheid 
om ook mensen, die onze kringloop niet regelmatig bezoeken te bereiken. 
 
De beschikbare ruimte in onze Kringloop blijft nog steeds een  moeilijk gegeven. Vooral bij de op-
slag van meubels, bedden e.d. ervaren wij problemen. De extra bijgehuurde opslagruimte blijkt ook 
nu al weer te klein. Het ordelijk en overzichtelijk houden van de ons ter beschikking staande ruim-
tes vereist de nodige inspanning van onze medewerkers. Met enkele kleine investeringen heeft 
men de opslagcapaciteit kunnen vergroten. Wij blijven uitzien naar ruimere huisvesting. De huren, 
die op dit moment gevraagd worden voor panden in het centrum van Boxtel zijn evenwel dermate 
hoog, dat Vincentius zich deze niet kan veroorloven.  
 
Een kleinschalige, maar dankbare activiteit van onze Kringloop vormde het bezoek op resp. 13 en 
20 december van cliënten van Verpleegtehuis Liduina. 
 
 

Sint-Nicolaasfeest 
 
Op zaterdag 25 november 2017 genoten 61 kinderen en  begeleidende ouders uit onze doelgroep 
van een gezellig Sint-Nicolaasfeest in De Walnoot. De Sint begroette elk kind met een persoonlijk 
toespraakje - voor enkele kinderen zelfs in het Italiaans -  en had voor elk kind een passend ge-
schenk. Vooruitlopend op de komst van Sint-Nicolaas konden de deelnemende kinderen genieten 
van Oud-Hollandse spelen en de bij het Sint-Nicolaasfeest behorende snoeperijen. Vele van onze 
vrijwilligers assisteerden bij de ontvangst van de kinderen. Het was weer heel bijzonder te kunnen 
vaststellen, dat kinderen met allerlei verschillende achtergronden gezamenlijk geweldig kunnen 
genieten van het typisch Nederlandse Sint-Nicolaasfeest.  

 
Vakantieproject 
 
Via het vakantieproject bieden wij personen en gezinnen uit onze doelgroep de mogelijkheid tegen 
zeer lage kosten een week vakantie te houden in ons chalet op de Reebok in Oisterwijk dan wel in 
een chalet elders in het land van een Vincentiusvereniging waarmee wij binnen het vakantieproject 
van Vincentius Vereniging Nederland samenwerken.  
In 2017 maakten 15 gezinnen gedurende een week gebruik van ons chalet. Voor vele gezinnen een 
onvergetelijke ervaring. Er hadden zich 16 gezinnen aangemeld. Helaas moest er 1 gezin door fami-
lieomstandigheden op het laatste moment afhaken.  
 
Het chalet verkeert in een prima staat van onderhoud.   
 
Zorgelijk is, dat diverse Vincentius Verenigingen in Nederland stoppen met het beschikbaar stellen 
van vakantieaccommodaties en daardoor het voortbestaan van het vakantieproject van Vincentius-
vereniging Nederland in gevaar komt. Het merendeel van de aanmeldingen voor het gebruik van 
ons chalet in Oisterwijk komt via Vincentius Nederland. In 2018 gaan wij proberen meer Boxtelse 
mensen uit onze doelgroep een weekje vakantie te gunnen.  
 
De werkgroep, die het chalet en de tuin daarbij onderhoudt en de ontvangst en het vertrek van 
gasten coördineert heeft weer veel werk verzet. Uitbreiding van deze groep blijft noodzakelijk..  
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Bezoek circus SimSaLaBim 
 
Op 10 juni 2017 heeft Lions Club Dommel en Aa  kinderen uit onze doelgroep een bezoek aan kin-
dercircus Sim Sa la Bim aangeboden. Dit kindercircus had haar tenten opgeslagen in het mooie park 
van kasteel Stapelen. De 57 deelnemende kinderen en de begeleidende ouders werden opgehaald 
door een oldtimer dubbeldekker. Na afloop van de voorstelling werd iedereen getrakteerd  op pan-
nenkoeken en een ijsje . De begeleiding van de kinderen was in de uitstekende handen van de le-
den van de Lions Club. Wij zijn de Lionsclub Dommel en Aa uitermate erkentelijk voor dit initiatief. 
Zoals ook al opgemerkt in de inleiding is het buitengewoon belangrijk, dat kinderen uit arme gezin-
nen mee kunnen doen. Initiatieven als deze helpen daarbij 
 

Kerstpakkettenactie 
 
Ook in 2017 verzorgde onze vereniging weer een kerstpakkettenactie. In totaal werden 360 pakket-
ten uitgereikt aan alleenstaanden of gezinnen uit onze doelgroep. Daarnaast werden speciale pak-
ketten uitgereikt  aan de minderjarige Eritrese meisjes, die in Boxtel woonachtig zijn, alsmede aan 
de statushouders, die gehuisvest zijn op de Tijvert. Van de mogelijkheid zich aan te melden via de 
website werd druk gebruik gemaakt. Volgens een strak schema werden vervolgens door de werk-
groep alle voorbereidende handelingen uitgevoerd, die uiteindelijk resulteerden in een inpakmid-
dag en -avond in het gebouw van de Voedselbank Boxtel e.o. en in de uitreiking van de kerstpakket-
ten vanuit onze Kringloop in de Van Leeuwenstraat. Het aantal uitgereikte pakketten was in eerste 
instantie enigszins lager dan in 2016. Door uitreiking van een aantal pakketten, die wij kort voor 
Kerst nog ontvingen van een bedrijf is uiteindelijk het aantal uitgereikte pakketten bij benadering 
gelijk aan dat van vorig jaar.Uit de dankbare reacties, die wij ontvingen blijkt, dat de kerstpakket-
tenactie nog steeds wordt gewaardeerd.. 
 
Van de mogelijkheid goederen ten behoeve van de kerstpakketten aan te reiken werd door inwo-
ners van Boxtel in mindere mate dan in andere jaren gebruik gemaakt. Mogelijk kwam dit doordat 
in dezelfde periode door de Voedselbank een grote inzameling wed gehouden bij de supermarkten 
in Boxtel en Liempde. Een bijzondere vermelding verdienen de acties  van Albert Heijn en de There-
siaschool in Lennisheuvel. Zij zamelden goed bruikbaar speelgoed in. Veel gezinnen konden daar-
door in aanvulling op het ontvangen kerstpakket nog speelgoed voor hun kinderen/kleinkinderen 
uitzoeken. 
  
Voor de medefinanciering van de kerstpakkettenactie werden diverse giften ontvangen. 
 
De Voedselbank Boxtel e.o. zijn wij zeer erkentelijk, dat wij voor het inpakken van de pakketten 
gebruik konden maken van hun daarvoor zeer geschikte nieuwe huisvesting. 
 

Financiële ondersteuning projecten 
 
Vanuit de opbrengsten van de Kringloop ondersteunt Vincentiusvereniging Boxtel vrijwilligersorga-
nisaties, die evenals Vincentiusvereniging Boxtel actief zijn op het gebied van armoedebestrijding of 
aanverwante doelen. 
 
Na een zorgvuldige selectieprocedure werden uiteindelijk door onze vrijwilligers, uit de opbreng-
sten van 2016, 7 doelen geselecteerd, te weten: 

 Stichting Voedselbank Boxtel e.o.  € 5000,00 

 Stichting Leergeld Boxtel € 1500,00 

 Wensambulance € 3000,00 
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 Voedseltuin € 3000,00 

 Kinderboerderij € 1000,00 

 Hospice/ Stichting Nabij € 1000,00 

 Molenweide € 500,00 
 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op werden de cheques uitgereikt.  
Na de pauze verzorgde Pierpaolo Flesia en zijn echtgenote Andrea een indrukwekkende presentatie 
over hun familiehuis voor o.m daklozen in Boxtel. 
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VRIJWILLIGERS 
 
Het werk van Vincentiusvereniging Boxtel werd in 2017 mogelijk gemaakt door: 
 
Werkgroep Hulpverlening                                                                             
Anja van den Biggelaar                                                      Annet  van der Leeuw (coördinator) 
Annie van de Logt (28-3-2017 overleden)                      Margreet van Dongen  
Corrie van de Laar                                                               Zwaantje Janssens 
 
Werkgroep Kerstpakkettenactie 
Bijna alle vrijwilligers van Vincentiusvereniging Boxtel hebben hieraan, onder leiding van Jan van 
der Poel en  Corrie van de Laar, op de een of andere wijze meegewerkt.  
 
Werkgroep Vakantieproject 
Baukje Al-Abbasi 
Diel van Hout 
Hendrine Vromans 
Jan van der Poel (coördinator) 
Thea Klomp 
 

Werkgroep Boeken/mediadragers 
Ellen Geven (coördinator) 
Henk Spooren 
Marlien van Haperen 
 

Werkgroep Kringloop 
Agnes Sanders 
Anja van den Biggelaar 
Annie van de Logt (op 28-3-2017 overleden) 
Arnold Krielen  
Ben Verbruggen (waarnemend coördinator 
winkel)) 
Bert Schellekens 
Bea Berendhuysen 
Betsie van der Sloot  
Boukje Al-Abassi 
Carla van de Laar 
Corrie van de Laar 
Corrie Pijnenburg 
Cees van de Staak (chauffeur) 
Dinie van de Westelaken 
Duniya SheikMudyMohammed 
Ellen Geven 
Gheiz Dabaan 
Halim Abdulhalim 
Gerda Benda-Verburgt 
Jack Pasaputhi 
Jan Megens (chauffeur) 
Jan van der Poel 
Jel Schellekens 
Jeroen Puijn 
John Snackers (coördinator chauffeurs) 

Joop van der Schoot (chauffeur) 
(Ju)ying Yeh-Chen 
Juliëtte Jonkergouw 
Khadija Ahmed Abdirahman 
Leni Schimmel 
Leni van der Steen 
Mahmoud Aleek 
Margreet van Dongen 
MariaDomingas 
Marianne Puijn 
Marga Remmert 
Mariet van Heerebeek 
Marjo van den Aker 
Marlien van Haperen 
Nasrien Muradin 
Niels van den Berge 
Norman Berendhuysen 
Paul Boleij 
Patrick van Rulo 
Remco Romijn (chauffeur) 
Rien van Rooij (chauffeur) 
Richard van Vugt 
Thea Klomp 
Theo van Boxtel (chauffeur) 
Tini van den Berg 
Toon van Houtum 
Willemien Meijs 
Wilma Megens 
Zwaantje Janssens 
 

Werkgroep Bezinning 
Ellen Geven 
Jan van der Poel (coördinator) 
 

Werkgroep PR 
Arnold Krielen (coördinator) 
 
Werkgroep Website 
Theun van der Wiel 
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Kringloop Vincentius Boxtel (Vincentius Vintage) 
 
 

  Van Leeuwenstraat 5   
  Tel: 0610610806  
  Website: www.vincentiusboxtel.nl 
   Email: vincentiusboxtel@gmail.com 
 
 
  Openingstijden Kringloop Vincentius Boxtel (Vincentius Vintage) 
 
  vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
  zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
 
  Vincentius Vintage is van start gegaan op 7 mei 1999. 
 
 


