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1. Inleiding 

De Vincentiusvereniging is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich lokaal 

uitvouwt. Met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening wil de 

afdeling Heerlen een structurele bijdrage leveren aan een menswaardig leven voor 

zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Vincentius Vereniging Heerlen poogt 

zo aanvullende diensten te leveren ten opzichte van bijvoorbeeld 

overheidsinstanties en andere sociaal/ maatschappelijke organisaties om er zo 

voor te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Ons aanbod is zo veel 

mogelijk tastbaar en van materiële aard. Concreet werden daarvoor 

(tweedehands) meubels opgehaald, opgeslagen en rondgebracht, witgoed bezorgd 

maar ook financiële donaties gedaan en fietsen geselecteerd ten behoeve van de 

armoedebestrijding. 

Met zorg werden daardoor in onze opslag (tweedehands) meubels gecombineerd 

en geselecteerd om een basisuitrusting te creëren voor mensen die hier, door 

allerlei omstandigheden, zelf geen mogelijkheden of (financiële)middelen voor 

hadden. Ook werden inboedels uitgezocht en opgehaald bij mensen die deze een 

nieuw leven gunden om zo ook ons aanbod constant te houden. 

In december werden er in samenwerking met de Plus uit Voerendaal 

kerstpakketten gemaakt. De Plus in Voerendaal is ons welwillend geweest met het 

oog op de afrekening. Daarnaast heeft ook de Rotaryclub Hoensbroek een duit in 

het zakje gedaan en de handen uit de mouwen gestoken toen de pakketten werden 

ingepakt.  

Al met al was het weer een actief jaar waarin we met elkaar hebben kunnen 

klaarstaan voor hen die dit nodig hebben.  
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2. Bestuur  

In 2019 bestond de bestuurssamenstelling van Vincentiusvereniging Heerlen uit:  

- Voorzitter :  Math Kreutz 

- Secretaris : Hans Meijers 

- Penningmeester: Wim Maas 

- Bestuurslid : Michiel Verhaegh  

Er hebben conform de statuten 4 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. 

Daarnaast is ook de jaarlijkse ledenvergadering doorgegaan.  
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3. Doelstellingen en resultaten 

De doelstelling van Vincentiusvereniging Heerlen is de armoedebestrijding in de 

vorm van zeer concrete, materiële en eventueel financiële aard. Professionele 

hulpinstanties kunnen bij Vincentiusvereniging Heerlen een aanvraag voor cliënten 

indienen die per case bekeken wordt om zo een aanbod op maat te kunnen bieden.  

Onder materiële ondersteuning valt o.a. het aanbieden van:  

- (Tweedehands) inboedels: bank, stoel, tafel, vloerkleed, bed, bureau, 

bureaustoel, dressoir, kast, verlichting, matras, …;  

- (Tweedehands) keukengerei: Bestek, servies, keukentextiel, waterkoker, 

koffiezetapparaat, broodrooster, pannen, …;  

- (Tweedehands) beddengoed: kussen, dekbed, hoeslaken, dekbedovertrek;  

- Poetsmiddelen;   

- (Tweedehands) gordijnen en gordijnrails;  

- (Tweedehands) inrichting kinderkamer: ledikantje, matras, commode;  

- (Tweedehands) bad-textiel: badmat, douchegordijn, handdoek.  

Voor het aanbieden van materiële ondersteuning zijn wij afhankelijk van donaties. 

De (tweedehands) spullen die mensen aan ons doneren of nalaten. Deze kunnen 

op hun beurt weer dienen als aanbod in veel van onze hulpvragen. Dit maakt wel 

dat ons aanbod variabel is. Indien wij op het moment van een aanvraag niet over 

een passend materieel aanbod beschikken en deze aanvraag wel binnen ons beleid 

zou passen, kan ervoor gekozen worden om een geoormerkte financiële bijdrage 

te doen. 

Financiële ondersteuning werd verleend voor:  

- (Bijdrage voor) aanschaf van (gedeeltelijke)stoffering appartement;  

- (Bijdrage voor) aanschaf witgoed: wasmachine, fornuis, koelkast, diepvries, 

koel-diepvriescombinatie, oven, magnetron en mits goed beargumenteerd 

een droger. 

- (Bijdrage voor) aanschaf persoonsdocumentatie;  

- (Bijdrage voor) aanschaf voedselpakket;  

- Geoormerkte bijdrage voor aanschaf andere (levens)noodzakelijke zaken; 

- Eenmalige bijdrage van 50 euro  
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Zoals in het financieel overzicht van 2019 te lezen is werd er het afgelopen jaar 

voor 10.521,87 euro aan financiële noodhulp verstrekt.  

Naast het leveren van bovenstaande producten, werkt de Vincentiusvereniging 

samen met een fietsenproject.  

In het geval dat Vincentiusvereniging Heerlen een aanvraag niet kon honoreren, 

werd er doorverwezen naar het Papefonds indien de aanvraag bij de visie van hun 

fonds zou aansluiten.  

De aanvragen die zijn ingediend, werden gedaan door bewindvoering of sociaal-

/maatschappelijk werk. Dit is ook conform ons beleid om zo ons hulpaanbod 

gericht te kunnen doen.  

In sommige gevallen werd er in overleg met eventueel betrokken partijen gekozen 

om een renteloze lening af te sluiten. Deze kan dan gespreid over een aantal jaar 

worden terugbetaald.   
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4. Financieel verslag 2019 

Balans per 31-12-2019 

 December 2019 Begin 2019 
Lening U/G vorige perioden 6.419,34 5.802,80 
Eigen vermogen  85.159,41  96.058,70 
Bank lopende rekening 2.093,66 3.835,99 
Rabo Beleggersrekening 76.646,41  86.146,41 
Crediteuren  0,00  273,50 
   
Resultaat 85.159,41 85,159,41 96.058,70 96.058,70 

 
Resultaat 2019 

Uitgaven  
Hulpvraag -10.521,87 
Huurkosten loods -3.245,73 
Kerstpakketten -3.082,28 
Kosten vergaderingen etc. -158,40 
Misintenties -27,50 
Verzendkosten -32,80 
Kantoorkosten -48,40 
Autokosten brandstof -50,01 
Telefoon en Internet -90,60 
Bankkosten -139,18 
Contributies e.d. -192,00 
Reis en verblijfkosten -41,50 
  
Totaal:  -17.630,29 
  
  
Opbrengsten   
Ontvangen donaties en giften 1.235,00 
Ontvangen subsidies 5.000,00 
Fietsproject 150,00 
Overige bedrijfsopbrengsten 346,00 
  
Totaal:  6.731,00 

 

De balans van 2019 is: -10.899,29 euro  
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5. Begroting 2020 

In 2020 staan geen grote kostenposten op de planning waardoor de begroting naar 

verwachting gelijkaardig zal uitvallen.  

Echter omdat onze uitgaves op dit moment veel groter zijn dan onze inkomsten 

zal er in 2020 kritisch naar de uitgaven worden gekeken. Om verder inkrimping 

van het kapitaal te voorkomen zal komend jaar de nadruk in ons aanbod meer 

gaan liggen op de materiele ondersteuning. Onze voorraad aan meubels en andere 

goederen zullen daardoor kritisch worden bekeken en ook wordt ingezet op het 

verzamelen van een fris en eigentijds aanbod.  Omdat we graag nog vele jaren 

een duurzaam aanbod willen bieden, wordt ervoor gekozen om voorlopig te 

stoppen met het maken van kerstpakketten. Gelden die hiermee worden bespaard 

kunnen dan hulpvraaggericht worden uitgegeven.   
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6. Toekomstige plannen  

Gedurende het afgelopen jaar hebben wij een aantal doelstellingen voor komend 

jaar opgesteld:  

- Werving nieuwe leden bestuur  

Er wordt komend jaar gezocht naar extra bestuursleden. Dit om de draaglast te 

kunnen delen en het goede werk kan blijven doorgaan.  

- Installatie coördinator/coördinatrice 

Er zal een coördinator/coördinatrice worden gezocht en geïnstalleerd die 

hulpaanvragen zal gaan verwerken.  

- Complexer worden van aanvragen vereist toename aan vrijwilligers voor op 

de ‘werkvloer’.  

We merken dat de aanvragen complexer en omvattender van aard worden. 

Daarnaast merken we ook dat we door toename aan gedoneerde spullen meer 

aanvragen op materiële wijze kunnen invullen. Er is daardoor wel meer nood aan 

vrijwilligers die bereid zijn om spullen uit te zoeken, op te halen, te selecteren voor 

aanvragen en daarna naar desbetreffende personen te brengen. Hier moet komend 

jaar een oplossing voor worden gevonden wellicht in samenwerking met andere 

vrijwilligersorganisaties.  

- Formaliseren aanvragen  

Om de transparantie te vergroten zullen aanvragen meer op formele wijze gaan 

plaatsvinden en wordt er een aanvraagformulier opgesteld dat vanaf nu steeds kan 

worden ingevuld door de betrokken hulpverlening. Dit vergemakkelijkt onze 

administratie en maakt communicatie makkelijker.  

- Optimaliseren samenwerking andere hulpverlening  

Er zal worden gewerkt aan het leggen van korte lijntjes met andere hulpverlening 

in het veld van armoedebestrijding zodat samenwerking en eventuele 

doorverwijzing kan worden vergemakkelijkt. Daarnaast wordt ons aanbod 

helderder geformaliseerd zodat overlap van aanbod met andere lokale 

vrijwilligersorganisaties kan afnemen en we aanvullend kunnen gaan werken.  
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- Opslagruimte 

Gezien het grote aanbod aan gedoneerde spullen zal hier komende jaar kritisch 

naar worden gekeken om zo een basisaanbod te kunnen opbouwen dat 

hedendaags te noemen is. We zullen om zuinig te zijn met tijd en beschikbaarheid 

van vrijwilligers ook kritischer zijn ten aanzien van spullen die we al dan niet gaan 

ophalen.  

 


