Uitgeoefende activiteiten Vincentiusvereniging Nederland
De speerpunten van Vincentiusvereniging Nederland zijn:
• Ons Welgezinde Fonds
• SchuldHulpMaatje
• Stichting Ontspanning & Recreatie
Ons Welgezinde Fonds
Richtlijnen behandeling aanvragen individuele hulpverlening
1. De aanvraag van een plaatselijke Vincentiusvereniging komt binnen op het landelijk
secretariaat.
2. Elk lid van de commissie beoordeelt individueel de aanvraag en antwoordt per
ommegaande terug naar het secretariaat: honoreren, deels honoreren, niet honoreren.
Alleen bij discrepantie tussen de verschillende oordelen, zal door het secretariaat terug
worden gekoppeld naar de coördinator.
3. Criteria zijn als volgt:
a. Het gaat om een individuele financiële aanvraag, projecten komen niet in
aanmerking
b. Er wordt maximaal € 1500,- per aanvraag gehonoreerd.
c. In beginsel worden aanvragen binnen een week afgewerkt.
d. Op het secretariaat wordt na reactie van de leden van de commissie de betaling
in orde gemaakt en de betreffende Vincentiusvereniging op de hoogte gesteld.
e. Er vinden geen betalingen rechtstreeks aan hulpbehoevenden plaats, altijd aan
de plaatselijke Vincentiusvereniging en in uitzonderingsgevallen aan andere
organisaties zoals maatschappelijk werk, PCI e.d.
4. Bij de aanvraag moet er op gelet worden dat het gaat om de volgende soort uitgaven:
a. Aanschaf van onontbeerlijke zaken zoals meubels, koelkasten, etc.
b. Kosten medische zorg.
c. Reiskosten naar gedetineerden, ernstig zieken, begrafenissen, speciaal onderwijs
e.d. Reizen naar het buitenland in beginsel niet.
d. Bijdrage vakantie caravanproject.
e. Aflossing schulden en betalingsachterstanden.
Over het algemeen wordt er vertrouwd op het oordeel van de vrijwilligers van onze plaatselijke
afdelingen. Zij hebben de situatie bestudeerd en weten daarom goed wat er nodig is en of de
persoon/personen in kwestie structureel geholpen is/zijn met een bijdrage uit het fonds. Het is
niet nodig om het werk van de plaatselijke Vincentiusvereniging over te doen bij de behandeling
van een aanvraag. In sommige gevallen kan de commissie wel beslissen een groter bedrag dan
aangevraagd is te honoreren vanwege de ernstige problematiek waarmee gezinnen of personen
te maken hebben.
Aanvragen komen voornamelijk van plaatselijke Vincentiusverenigingen. Aanvragen die
binnenkomen van andere organisaties of van particulieren worden waar mogelijk doorgestuurd
naar de plaatselijke Vincentiusverenigingen. Een enkele keer worden ook aanvragen van andere
organisaties aanvaard. Dit wordt per geval bekeken.

Schuldhulpmaatje
Vanuit Vincentiusvereniging Nederland wordt ondersteuning geboden aan de lokale verenigingen
aangaande het helpen van mensen die in financiële problemen zijn geraakt.
Vincentiusvereniging Nederland biedt het volgende aan de lokale verenigingen:
• Samenwerking met lokale verenigingen
• de basisopleiding aanbieden
• Uitgangspunt 10 verenigingen
• Maximaal 5 personen/vereniging
Stichting Ontspanning en recreatie
Er even lekker tussenuit, in het voorjaar, de zomer of het najaar. Wat voor meeste mensen in
Nederland als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is voor veel anderen om financiële redenen
een onhaalbare droom. Maar verdient niet ieder mens het om een weekje op adem te komen?
De Vincentiusvereniging vindt van wel. Daarom is het caravanproject opgericht, ondergebracht in
een aparte stichting genaamd Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR). Dit project biedt
mensen met weinig financiële middelen een weekje vakantie aan in een stacaravan op een
gezellige familiecamping tegen een sterk gereduceerde prijs.

