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Beleidsplan Vincentiusvereniging Heerlen 2020-2025 

Algemene gegevens:  

Naam: Vincentiusvereniging Heerlen  

RSIN of fiscaal nummer: 816054897 

KvK#: 40188805 

Rekeningnummer: NL44RABO0175241597 

Correspondentie adres: Insula 16, 6416 BZ Heerlen 

 

Bestuur:  

 Voorzitter :  Math Kreutz 

 Secretaris : Hans Meijers 

 secretariaat@vincentiusheerlen.nl  

 Penningmeester: Wijnand Lindelauf 

 Bestuurslid : Michiel Verhaegh  

 Bestuurslid : Michiel Boon 

 Coördinatrice : Loeke Cloodt  

 aanvraag@vincentiusheerlen.nl   

Zowel leden als bestuur van de Vincentiusvereniging Heerlen voeren hun 

activiteiten geheel vrijwillig uit en worden niet materieel of financieel 

gecompenseerd voor de geleverde diensten. Wel is het mogelijk voor alle leden 

en bestuur om de gereden kilometers te declareren.  

Voor de opslag van meubels en andere spullen was er tot begin 2022 door de 

gemeente Heerlen een ruimte beschikbaar gesteld, gelegen aan de Beersdalweg 

in het gebouw van Transfer Werkt. Eind 2021 zijn alle spullen echter verhuisd 

naar onze nieuwe opslagruimte. Onze opslagruimte is vanaf heden te vinden op 

de  Grasbroekerweg 130, 6412 BH in Heerlen.  
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De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 

Het is onze doelstelling om middels armoedebestrijding en persoonlijke 

hulpverlening een eenmalige maar structurele bijdrage te leveren zodat alle 

mensen op een menswaardige wijze kunnen leven. Waar mogelijk tracht onze 

Vincentiusvereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren Onze 

vereniging hoopt zeker die mensen te bereiken die in het voorzien van hun eigen 

levensnoodzakelijke dingen tussen wal en schip vallen en als gevolg hiervan 

financieel of materieel nood ervaren omdat ze in het dagdagelijks leven geremd 

worden.  

Wij hopen aanvullend te zijn aan officiële hulpverlening. Bijgevolg kunnen 

aanvragen alleen via professionele hulporganisaties worden gedaan.   

Het aanbod vanuit de Vincentius Vereniging Heerlen is van materiele en 

financiële aard. De materiele ondersteuning bestaat vooral uit (tweedehands) 

meubels, witgoed en klein huishoudelijke apparatuur, servies, bestek, 

woontextiel en andere gebruiksvoorwerpen die levensnoodzakelijk te noemen 

zijn.  

 

Aansluitend bij onze doelstelling zijn de concrete activiteiten die wij als 

vereniging zullen doen:  

- Ophalen en opslaan van gedoneerde (tweedehands) huisraad. Dit in 

afwachting van een cliënt die de spullen nog goed kan gebruiken.  

- Selecteren van materie om concrete aanvragen van professionele 

hulpverleningsorganisaties in te kunnen vullen. Dit gebeurt in samenspraak 

met betrokken cliënt.  

- De geselecteerde zaken indien nodig naar de cliënt helpen brengen.  

- Aanvragen afhandelen en bekijken. Indien nodig wordt er op intake gegaan 

om zo aanvraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen 

stemmen. 

- Geoormerkte financiële giften uitreiken om zo te helpen voorzien in aanschaf 

van noodzakelijke huisraad/inboedel/andere levensnoodzakelijke zaken 

waarvoor op dat moment geen budget is. Doormiddel van het indienen van 

declaratie kan een rekening (deels) door Vincentius worden betaald.  
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Voor het logistieke gedeelte van de afhandeling van aanvragen werd er in 2020 

een samenwerking aangegaan met Stichting Chrisko die vanuit project Papillon 

de vrijwilligers hiervoor levert. http://www.stichtingchrisko.nl/papillon/ 

De wijze van verwerving van inkomsten 

Vincentiusvereniging Heerlen is volledig afhankelijk van donaties die er worden 

gedaan. Hierbij gaat het zowel over financiële giften als over de materiële giften.  

De donaties van huishoudelijke benodigdheden en/of meubilair hebben nooit stil 

gelegen en resulteert bijgevolg in goed gevulde opslagruimtes.  

Het is een actiepunt voor de periode 2020-2025 dat er zal worden ingezet op 

fondsenwerving. We ervaren een toename van het aantal (steeds complexer 

wordende) aanvragen en hoewel er nu budget is om in de nood te kunnen 

voorzien, gaat er wel geld uit terwijl er weinig tot geen inkomen wordt 

gegenereerd. Om ook op de lange termijn ons werk te kunnen voortzetten is 

fondsenwerving noodzakelijk evenals het inzetten van meer naamsbekendheid.  

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

Het is onze overtuiging dat we als vereniging de plicht hebben om te helpen waar 

dit nodig is. Het beschikbare kapitaal wordt daarom als een aanvraag binnen 

onze doelstelling past, gebruikt waar het nodig is. Ons vermogen wordt in 

samenspraak met het bestuur beheerd en per casus wordt er gekeken wat een 

gepast aanbod zal zijn. Ook wordt er een beslisboom gehanteerd wat de 

maximale bedragen per categorie (bv. Aanschaf witgoed, meubilair, etc.) betreft. 

Indien hiervan wordt afgeweken zal dit eerst in het bestuur worden voorgelegd.    

Onze goederen worden op een soortgelijke wijze beheerd. Door persoonsgericht 

per aanvraag te kijken wordt hetgeen in onze opslag opgeslagen staat voor een 

specifieke aanvraag geselecteerd en gereserveerd en daarna weggegeven.  

Op dit moment is er geen geld gereserveerd voor besteding in toekomstige 

jaren. 

Voor een gedetailleerd overzicht van onze inkomsten, bestedingen en ons 

vermogen kunt u zich verder informeren in de jaarverslagen.  
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