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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 en ondanks dat de coronapandemie de
wereld teisterde, hebben wij ook in 2020 zo goed als het kon geprobeerd om een
constante factor te zijn in het aanbieden van onze hulp vanuit de lijfspreuk:
‘Behandel de mensen zoals u door hen behandeld wilt worden.’- Matteüs 7:12
(GNB)
Binnen de kaders van de corona-regelgeving zij wij dan ook doorgegaan met het
bieden van, in eerste instantie, materiële en, in tweede instantie, eventuele
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.
Met zorg werden daarvoor 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. Ook werden
inboedels uitgezocht en opgehaald bij mensen die deze een nieuw leven gunden
om zo ook het aanbod constant te houden.
2020 was een jaar waarin veel anders ging dan verwacht, maar voor de Vincentius
Vereniging Heerlen ook een jaar waarin werd gezocht naar de mogelijkheid en niet
gekeken werd naar de onmogelijkheid. Zo hebben wij gepoogd de doelstellingen
van de Vincentius Vereniging in de praktijk te brengen voor diegenen die onze hulp
nodig hadden. (http://www.vincentiusvereniging.nl/aandachtsvelden.php)
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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 aantal 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. Er zijn 9 (tweedehands)wasmachines en 2 stofzuigers
aangeschaft bij Elektro Müller;

-

(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 van waaruit, in 2020, 29 fietsen zijn aangevraagd
en geleverd.
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 2019 van €-9129,27 was de
financiële noodhulp: €-3894,14. Zie in het financieel overzicht voor uitleg over
deze afname van financiële noodhulp.
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4. Financieel verslag 2020
Balans per 31-12-2020
Lening U/G vorige perioden
Lening U/G
Lening U/G
Lening U/G
Lening U/G
Eigen vermogen
Bank lopende rekening
Rabo Beleggersrekening
Kruisposten LM (geldopname)

5.102,80
390,00
63,34

36,80

0,00

5.252,80
390,00
363,34
213,20
200,00

76.152,23
2.839,52
71.646,41

3.853,04

83.232,89
2.093,66
76.646,41
1.926,52

80.042,07

80.042,07

Resultaat
2020

Inhuur derden, advies ed
Hulpvraag
Huurkosten loods
Kerstpakketten
Kosten vergaderingen etc.
Misintenties
Ontvangen subsidies
Bijdrage RC Soc Fonds Heerlen
Verzendkosten
Kantoorkosten
Autokosten brandstof
Ontvangen donaties en giften
Diversen (eenmalige giften, e.d.)
Telefoon en Internet
Bankkosten
Contritbuties en lidmaatschappen
Reis en verblijfkosten
Fietsproject
Overige bedrijfsopbrengsten
Resultaat:

Balans per 31-12-2019

-110,02
-4.249,27
-4.376,80

5.000,00
363,72

275,00
-450,00
-90,60
-139,17
-192,00
75,00
-3894,14
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Resultaat
2019

-8.751,87
-3.245,73
-3.082,28
-158,40
-27,50
5.000,00
-32,80
-48,40
-50,01
1.235,00
-90,60
-139,18
-192,00
-41,50
150,00
346,00
-9129,27

85.159,41

85.159,41

5. Begroting 2021
In 2021 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 het afgelopen jaar hebben wij een aantal doelstellingen opgesteld:
-

Normaliseren van ons aanbod.

Om te zorgen voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van materialen en financiën
wordt een beslisboom opgesteld die een eenduidig en uniforme benadering van
onze aanvragen kan waarborgen en transparantie en eenduidigheid van onze
aanpak kan vergroten.
-

Formaliseren aanvragen

Het proces van aanvragen voor hulp zal worden geformaliseerd om zo duidelijkheid
en overzicht te creëren in de aanvragen. Tevens zal de documentatie hierdoor
gemakkelijker overdraagbaar zijn. Gezien het grote aantal aanvragen zal er
gebruik worden gemaakt van een intakeformulier dat door een betrokken
hulpverlener kan worden ingevuld vooraleer aanvragen kunnen worden behandeld.
-

Formaliseren instroom materiële donaties

Er zullen criteria worden opgesteld waaraan alle materiële donaties moeten
voldoen zodat ons aanbod hedendaags blijft en meer op maat is voor het soort
aanvragen dat wij ontvangen.
-

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.
-

Aangaan samenwerking Stichting Chrisko

Door een toename in het aantal aanvragen, is het wenselijk om een samenwerking
aan te gaan met de Stichting Chrisko. Zij kunnen vanuit hun Project Papillion
(https://www.stichtingchrisko.nl/papillon/)

het

vrijwilligersbestand

van

Vincentiusvereniging Heerlen aanvullen. Dit is belangrijk om aanvragen sneller in
te vullen. Het begin van deze samenwerking is in 2020 al aangegaan maar dit zal
verder worden uitgewerkt in 2021.
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Fondsenwerving. De fondsenwerving heeft de afgelopen jaren op een laag pitje
gestaan. Waar de energie zich eerder heeft gefocust op het ophalen, sorteren,
uitzoeken en rondbrengen van huisraad van allerlei aard zal in de toekomst worden
gezocht

naar

een

(of

meerdere)

vrijwilliger(s)

(binnen

of

buiten

ons

vrijwilligersbestand) die het op zich neemt aan fondsenwerving te doen.
-

Nieuwe opslaglocatie

Er wordt gezocht naar een nieuwe opslag voor de gedoneerde spullen. Eind van
2021, begin 2022 wordt de opslagruimte waar nu alles staat namelijk gesloopt.
Dit geeft ons in 2021 de mogelijkheid om de opgeslagen spullen nog eens kritisch
te doorlopen om ons aanbod hedendaags en aantrekkelijk te houden.
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