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1. Inleiding
In het afgelopen jaar hebben wij een aantal doelstellingen opgesteld en met trots
kan worden gezegd dat er hierin vorderingen zijn gemaakt.
Allereerst werd er een beslisboom opgesteld om zo ons aanbod te normaliseren.
Op deze manier werd er een eenduidige en uniforme benadering ten aanzien van
hulpvragen ingenomen en de transparantie en eenduidigheid gewaarborgd.
Hiermee in overeenstemming werd er ook overzicht gecreëerd in de documentatie
en werd er een intakeformulier in werking gesteld waarmee hulpverlening hun
aanvragen konden indienen.
Binnen de kaders van de corona-regelgeving werd er doorgegaan met het bieden
van, in eerste instantie, materiële en in tweede instantie financiële ondersteuning.
Concreet werden daarvoor (tweedehands) meubels rondgebracht, witgoed
bezorgd maar ook financiële donaties gedaan en fietsen geselecteerd ten behoeve
van de armoedebestrijding. In de sectie ‘doelstellingen en resultaten’ zal hier
dieper op worden ingegaan. Hiervoor hebben we samengewerkt met vrijwilligers
van

project

Papillion

vrijwilligersorganisaties

van

Stichting

kampt

Chrisko

uit

Vincentiusvereniging

Heerlen.
Heerlen

Zoals
ook

zoveel

met

een

vrijwilligerstekort. Stichting Chrisko heeft daarentegen wel mensen die heel
concreet de handen uit de mouwen willen steken. Zo dienden zich een groep
jongens en mannen zich aan die een verhuisteam hebben gevormd en hebben
geholpen met het invullen van alle hulpvragen. Armoede zit hem namelijk niet
alleen in het tekort aan financiële middelen of materie. Veel mensen die wij helpen
ontbreekt het ook aan een sociaal vangnet en mensen die hen kunnen helpen.
Voor hen is het dan ook vaak ongekend als zo’n team verhuizers met de spullen
voor de deur staat.
Met zorg werden voor het invullen van aanvragen in onze opslag (tweedehands)
meubels gecombineerd en geselecteerd om een basisuitrusting te creëren voor
mensen die hier, door allerlei omstandigheden, zelf geen mogelijkheden voor
hadden. Eind 2021 werden de gedoneerde spullen verhuisd naar een nieuwe
locatie wederom met hulp van vrijwilligers van Stichting Chrisko. Deze verhuizing
maakte mogelijk om nog eens kritisch door alle spullen heen te kijken en ons
aanbod op te frissen en meer hedendaags te maken.
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2. Bestuur
In 2020 bestond de bestuurssamenstelling van Vincentiusvereniging Heerlen uit:
-

Voorzitter : Math Kreutz

-

Secretaris : Hans Meijers

-

Penningmeester: Wijnand Lindelauf

-

Bestuurslid : Michiel Verhaegh

-

Bestuurslid : Michiel Boon

-

Coördinatrice : Loeke Cloodt

Er hebben conform de statuten 4 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
Daarnaast is ook de jaarlijkse ledenvergadering doorgegaan waarbij rekening
gehouden werd met de dan geldende corona-maatregelen.
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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 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 aanbod beschikken, 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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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, Elk kind Telt Mee of stichting Limburg
Diaconaal Fonds.
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 vergelijking met de verstrekte noodhulp in 2020 van €4.249,27 was het
totaalbedrag dat werd uitgegeven ter invulling van hulpvragen: €9.77,04 Zie in
het financieel overzicht voor meer gedetailleerde informatie over de financiële
situatie.
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4. Financieel verslag 2021
Balans per 31-12-2021
Lening U/G vorige
perioden
Eigen vermogen
Bank lopende
rekening
Rabo
Beleggersrekening
Resultaat

2021
5.519,34
70.999,52
4.353,11
66.646,41
70.999,52

Resultaat 2021
Uitgaven
Hulpvraag
Huurkosten loods
Kosten vergaderingen etc.
Bloemetjes, kaartjes e.d.
Huisvestigingskosten
Kantoorkosten
Telefoon en Internet
Contributies e.d.
Bankkosten
Totaal:
Opbrengsten
Ontvangen donaties en giften
Ontvangen subsidies
Fietsproject
Totaal:

- 9.779,04
-4.498.59
-89,30
-25,00
-171,28
-555,80
-90,60
-96,00
-41,50
-15.440,15

1.159,40
5.000,00
275,00
6.434,40

De balans van 2021 is: -9.005,75 euro
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5. Begroting 2022
In 2022 staan geen grote kostenposten op de planning waardoor de begroting naar
verwachting gelijkaardig zal uitvallen. Echter omdat de uitgaven die gedaan
worden voornamelijk bepaald worden door de hoeveelheid, aard en complexiteit
van de hulpaanvragen is het moeilijk inschatten.
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6. Toekomstige plannen
In 2022 stellen we ons tot doel om te gaan werken aan de volgende punten:
-

Fondsenwerving

Om uitgaven en inkomsten meer in evenwicht te brengen wordt gezocht naar
een vrijwilliger die het op zich wil nemen om hier actief in te gaan participeren.
-

Samenwerking vergroten met andere vrijwilligersorganisaties

Dit werkpunt is opgesteld om aanvullender te gaan werken samen met andere
hulporganisaties en vrijwilligersorganisaties en er zo voor te zorgen dat ons
aanbod zich meer kan specialiseren.
-

Site aanpakken en vergemakkelijken.

Voor komend jaar staat op de planning de site te vernieuwen en het gebruik
hiervan te vergemakkelijken. Ook zal ons intakeformulier online komen te staan
waardoor hulpverlening dit direct kan downloaden en administratieve
verplichtingen voor hulpverlening zo minimaal mogelijk zal worden.
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