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1. Inleiding 

Deze Business Case beschrijft de wijze waarop wij als vereniging een wezen-

lijk onderdeel van de gemeente willen zijn in de dorpen Afferden, Aijen, Ber-

gen, Heukelom, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi anno 2018. 

 

Aanleiding 

In februari 2016 heeft de gemeente Bergen een beleidsplan armoedebestrijding 

genaamd: Samen Werken tegen armoede, opgesteld. 

In januari 2018 brengt de gemeente stakeholders, partners en betrokken instan-

ties uit het werkveld sociaal domein bij elkaar. Het thema staat in het teken 

van het leren (h)erkennen van armoede en hoe we door goede samenwerking 

mensen een steuntje in de rug kunnen geven.  

 

Dit was dan ook o.a. de directe aanleiding om de gang van zaken in een beleids-

plan of nog beter in een business case weg te schrijven. Het activiteitenplan met 

de daaraan gekoppelde acties (thema’s) hebben wij dan ook niet separaat beschre-

ven. 

 

Deze case is dan ook géén statisch maar een dynamisch document. Door de opzet 

van het document is een jaarlijkse update wenselijk. 

 

Dit document dient uitsluitend voor intern gebruik. 

Het auteursrecht (copyright) rust bij het bestuur. Het bestuur heeft het alleen-

recht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die 

iets met het werk willen doen. 
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2. Armoede 

Armoede is een tekortkoming in de eerste levensbehoeften. Maar het betekent 

ook dat je in een sociaal isolement raakt. Want er is geen geld voor een sport-

club, voor een bezoek buiten de regio aan familie of vrienden, of om een bios-

coopje te pikken. Wat er wel is, is een constante angst voor de toekomst. Door 

het langdurig tekort aan primaire levensbehoeften en de stress die leven in ar-

moede met zich meebrengt, lijdt ook nog eens de gezondheid eronder. Er is 

armoede in Nederland. Meer en erger dan we denken. Volgens recente gege-

vens leeft tien procent van alle huishoudens in Nederland op of onder het soci-

aal minimum. Het sociaal minimum is een door de overheid vastgesteld bedrag 

dat minimaal nodig is om de basisbehoeften te kunnen vervullen. Mensen die 

langdurig van dit minimumbedrag moeten leven, worden arm, want er zijn 

geen reserves. Vakantiegeld wordt gebruikt om duurzame goederen te vervan-

gen, schoolmateriaal voor de kinderen aan te schaffen en andere gaten in het 

budget te vullen. In het welvarende Nederland leeft vier procent van de men-

sen langdurig van een minimuminkomen. Mensen die op of onder het sociaal 

minimum zitten zijn vooral ouderen met alleen AOW, langdurig werklozen, 

alleenstaande vrouwen in de bijstand, vluchtelingen, gehandicapten, arbeids-

ongeschikten, een deel van de kleine zelfstandigen zoals winkeliers en boeren.  

 

Wat doet de Vincentiusvereniging eraan? Een aantal zaken op een rij:  

• Directe hulp 

Onder directe hulp vallen de activiteiten die als doel hebben mensen uit 

een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en ma-

teriële steun. Soms ook om opvang. Speciale aandacht is er voor kin-

deren in armoede. Er zijn allerlei projecten die er in voorzien kinderen 

niet het slachtoffer te laten worden. Die projecten voorzien bijvoor-

beeld in schoolboeken of zorgen ervoor dat kinderen toch meekunnen 

met een schoolreisje, vakantiekamp of een sport beoefend kan worden.  

• Begeleiding 

De Vincentiusvereniging begeleidt mensen bij bijvoorbeeld schuldsane-

ring en budgettering. De leden staan klaar om mensen te vergezellen 

naar officiële instanties en ze wegwijs te maken in de soms complexe 

regelgeving. Er wordt geholpen bij het invullen van formulieren, maar 

ook proberen de Vincentianen mensen weer aan het werk of vrijwilli-

gerswerk te krijgen. Om mensen uit het isolement te krijgen worden 

speciaal voor de doelgroep bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, 

zodat ze ergens bij betrokken raken. 

• Structurele hulp 

Om structurele verbeteringen in de positie van mensen met lage inko-

mens te brengen, worden samen met andere organisaties noodfondsen 

opgericht. Ook werken onze leden aan bewustwording en protest. Dit 

laatste gebeurt nationaal en lokaal in samenwerking met de Arme Kant 

van Nederland en de Sociale Alliantie. 

Vrijwel alle plaatselijke Vincentiusverenigingen zien het bestrijden van ar-

moede in Nederland als kernactiviteit.  

 

 

http://www.armekant-eva.nl/
http://www.armekant-eva.nl/
http://www.socialealliantie.nl/
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3. Geschiedenis 

Op 23 april 1833 stichtte Frédéric Ozanam op twintigjarige leeftijd, samen met 

Emmanuel Bailly en vijf bevriende studenten van de Sorbonne in Parijs de Con-

férence de Charité. De studenten zagen in dat met praten alleen de wereld niet 

kon worden verbeterd. Ze bezochten in armoede verkerende gezinnen, gingen op 

zoek naar hulpbehoevende zieken en bejaarden, hielpen waar nodig, zowel in de 

steden als op het platteland. Al spoedig kwamen er meer mensen bij en kon de 

hulp op grotere schaal georganiseerd worden en was de basis voor de vereniging 

gelegd. 

 

Binnen het bestek van 10 jaar had de Vincentiusvereniging voet aan de grond ge-

kregen in andere Europese landen zoals Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Ier-

land en België. De eerste conferentie van de Vincentiusvereniging-Nederland 

werd op 10 februari 1846 opgericht in de sacristie van de kerk in de Oude Mol-

straat in Den Haag. Op 4 maart werd deze conferentie onder de naam Onze Lie-

ve-Vrouw ingelijfd bij de Algemene Raad in Parijs. Intussen was de vereniging 

in nagenoeg alle Europese landen opgekomen. Na Europa werd de vereniging 

'geëxporteerd' naar Latijns-Amerika, Canada, de Verenigde Staten, Azië, Oceanië 

en Afrika. 

 

Vincentius à Paulo 

De eerste leden die met dit werk begonnen, kozen als patroon voor hun werk-

groepen Vincentius à Paulo. Hij wordt op 24 april 1581 geboren in het dorpje 

Pouy in Zuidwest Frankrijk. Op 19-jarige leeftijd wordt hij tot priester gewijd en 

studeert hij vervolgens aan de universiteit. In 1612 wordt hij pastoor en is huis-

kapelaan en leraar bij graaf Emmanuel de Gondi, generaal van de galeislaven. 

 

In 1614 sticht hij de eerste 'Confrérie de la Charité', een damesgezelschap, een 

initiatief van Vincentius om planmatig armenzorg en zielzorg te geven. Drie jaar 

later volgt de oprichting van de mannelijke tegenhanger. In Marseille realiseert 

Vincentius een ziekenhuis voor galeislaven. In 1625 sticht Vincentius de Con-

gregatie van de Missie, de Lazaristen, zo genoemd naar het moederhuis St. Laza-

re in Parijs, onder andere ter vorming van de geestelijkheid. In 1633 stichtte Vin-

centius de Filles de la Charité (Dochters der Liefde), een congregratie die in Ne-

derland nog steeds bestaat. Vincentius staat Koning Lodewijk XIII op zijn sterf-

bed bij. Hij wordt 'caritasminister', die delen van het land voor de hongersnood 

behoedt, hulpverleent aan oorlogsslachtoffers en vluchtelingen en een gaarkeu-

ken opricht in Parijs. Vincentius à Paolo sterft op 27 september 1660 in Parijs en 

is begraven in de kerk St. Lazare te Parijs. Paus Clemens XII verklaart hem in 

1737 heilig. 

 

 Vincentius à Paolo 
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4. Missie (landelijk) 

 

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, 

die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en van-

uit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan 

goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. 

 

De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van 

maatschappelijke dienstverlening. We zijn voornamelijk lokaal georganiseerd: 

middenin en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij 

centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentiusvereniging de situatie van de 

mensen structureel te verbeteren. Vanwege regionale verschillen leggen de 

afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Die zijn 

zo breed en divers dat het voor vrijwilligers niet moeilijk is taken op niveau te 

vinden die voldoening bieden. De meeste leden en medewerkers zijn jarenlang 

betrokken bij de vereniging. 

 

Lokaal, landelijk en internationaal werken we nauw samen met organisaties en 

mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren 

en wijze van hulp bieden. We steunen derhalve projecten waar ook ter wereld. 

De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de internationale Society of Saint 

Vincent de Paul die actief is in 148 landen over de hele wereld met bijna een 

miljoen leden. 

 

De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert 

zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. 
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5. Organisatie (landelijk) 

De Vincentiusvereniging-Nederland (VVN) is opgebouwd uit plaatselijke ver-

enigingen, die lid zijn van VVN. Elke plaatselijke vereniging is autonoom, met 

eigen bestuur en statuten, eigen beleid en werkzaamheden. Een aantal plaatse-

lijke verenigingen kent nog (het stamt uit het verleden toen de vereniging vele 

malen groter was) de stedelijke Bijzondere Raad als overkoepeling van een 

aantal wijk- of parochie gebonden verenigingen die we conferenties noemen. 

De Bijzondere Raad is een tussenbestuurslaag, die veelal een coördinerende en 

stimulerende taak heeft. In de landelijke ledenraad hebben alle Bijzondere Ra-

den en zelfstandige conferenties zitting. Formeel kan dit met twee personen, 

de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde. Deze ledenraad heet 

ook wel de Hoofdraad. Elke vereniging heeft één stem in de Hoofdraad, onge-

acht de grootte van de plaatselijke vereniging. 

 

De Vincentiusvereniging-Nederland heeft een drietal taken:  

• Fungeert als platform 

• Is bestuurlijk centrum en beleidsorgaan 

• Biedt ondersteuning en dienstverlening aan de gehele vereniging en al 

haar leden, aan werkgroepen en commissies en stimuleert het werk 

waar nodig en/of gewenst 

 

Vincentiusvereniging-Nederland 

Emmaplein 15 

5211 VZ Den Bosch 

 

T 070 380 00 11 

F 070 364 79 60 

E secretariaat@vincentiusvereniging.nl 

 

Informatie 

http://www.vincentiusvereniging.nl/ 

• Over Vincentiusvereniging 

• Lokale verenigingen 

• Aandachtsvelden 

• Ik zoek hulp 

• Ik wil helpen 

• Vakantieweken 

• Internationale projecten 

• Tweedehands 

• Actueel 

http://www.vincentiusvereniging.nl/
http://www.vincentiusvereniging.nl/overvincentiusvereniging.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/lokaleverenigingen.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/aandachtsvelden.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/ikzoekhulp.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/ikwilhelpen.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/vakantieweken.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/internationaleprojecten.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/tweedehands.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/actueel.php
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6. ANBI 

Als een stichting een ANBI is, zullen sommige donateurs makkelijker geven, 

want: Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de 

inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een 

ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen 

maximum. (Nb. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke 

schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen 

ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde 

organisatie. Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden 

vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het 

goede doel voldoende.  

Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van erfbelasting. Vaak zien do-

nateurs een ANBI-registratie als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. 

Een ANBI moet immers voldoen aan een aantal eisen. 

ANBI-eisen 

De overheid verlangt (vanaf 1 januari 2014) dat tenminste het volgende via inter-

net wordt gepubliceerd: 

naam van de stichting/vereniging  

-het fiscaal nummer  

-de contactgegevens (www, email, postadres)  

-de bestuurssamenstelling (namen, functies, adressen)  

-het beleidsplan  

-het beloningsbeleid (betaalt u bestuurders? hoe?)  

-de doelstelling (visie en missie)  

-een verslag van de uitgeoefende activiteiten (projecten, activiteiten fondsenwer-

ving)  

-een financiële verantwoording.  

Publicatie van deze gegevens op de eigen website van de stichting/vereniging is 

voldoende. Een centrale registratie in een centrale databank (die sommige aanbie-

ders tegen betaling aanbieden), is niet vereist. 

Hoe? 

Besturen van verenigingen of stichtingen kunnen een ANBI-erkenning aanvragen 

bij de belastingdienst. Klik voor de link naar het aanvraagformulier van de Belas-

tingdienst. U moet een beleidsplan meesturen, in sommige gevallen de statuten en 

een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U krijgt uw ANBI status pas als uit 

de financiële gegevens van uw stichting blijkt dat u ‘het algemeen nut beoogt’. 

Hoe u met wat hulpmiddelen een jaarrekening maakt die helemaal voldoet aan de 

regels leest u in Jaarrekening maken kun je zelf!  

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvraag_beschik_anbi_ib0722z10fol.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvraag_beschik_anbi_ib0722z10fol.pdf
https://www.kleinegoededoelen.nl/jaarrekening-maken/
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7. Vincentius vereniging Bergen Lb. 

Juridische status:   

De vereniging werd in 2003 door toedoen van pastoor Jo Janssen en de heer 

Theo van Eupen opgericht. 

 

Onze vereniging is uiteraard aangesloten bij de VVN en heeft eigen statuten, 

een eigen bestuur en een eigen beleid. 

 

7.1 Doel 

Het doel van de vereniging is hulp te verlenen. In alle omstandigheden waarin 

mensen het recht op een menswaardig bestaan dreigen te verliezen. Vooral in die 

gevallen waar er door de overheid of enige andere instantie géén of onvoldoende 

hulp kan worden geboden. De hulpvraag wordt van geval tot geval bekeken. Hulp 

wordt alleen of in samenwerking met andere instanties verleend binnen de ge-

meente Bergen (L). De vereniging draagt een katholiek signatuur, onderhoudt 

goede contacten met de kerkelijke instanties en is daarvan onafhankelijk.  

Onze vereniging bekommert zich om iedereen in nood; ongeacht oorzaak, achter-

grond of geloof. Enerzijds zetten we ons persoonlijk actief in voor de individuele 

mens. Anderzijds starten en realiseren we projecten voor specifieke groepen. On-

danks onze verzorgingsstaat verkeren medemensen in achterstand, vaak onder er-

barmelijke (financiële) omstandigheden. De vereniging heeft open oog en oor voor 

hun situatie, biedt hulp en verlichting, denk hierbij aan: 

- de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten; 

- behandelen van steunverzoeken; 

- kerstpakketten voor mensen van de doelgroep; 

- bezoekwerk en contacten met de gemeente (sociaal team), thuiszorg etc. 

 

7.2 Samen sterker 

Anno 2017 ervaart het bestuur steeds vaker dat wij binnen de gemeente één 

niet weg te denken vereniging zijn. De gemeente verwijst regelmatig haar  

cliënten door naar onze vereniging om dan samen een oplossing voor het ‘pro-

bleem’ te zoeken. 

Echter: ook wij kunnen niet altijd voor een oplossing zorgdragen. 

 

Ultieme doel 

Wat zou het mooi zijn als alle partijen onder één overkoepelende organisatie 

Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) zouden samenwerken. In wille-

keurige volgorde kun je hierbij denken aan: KBO – Zonnebloem – Alzheimer-

café – Maasduinen Staete – Proteion – Zorggroep - Voedselbank – Parochies – 

Sociaal domein Gemeente – Vincentius vereniging, etc. etc. 

Door deze samenwerking krijg je overzicht en kun je gericht mensen gaan be-

naderen en ondersteunen, en uitdrukkelijk niet alléén in geldelijk opzicht.  

Pas dan kom je bij het gedachtengoed van Vincentius à Paulo. 
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8. Armoede in de gemeente Bergen L. 

Armoede is een relatief en complex begrip. We stellen vast dat armoede niet 

alleen over financiën van mensen. Armoede bevat ook eenzaamheid, weinig of 

geen sociale contacten ervaren, geen activiteiten ondernemen, niet participeren 

in de maatschappij, aan de zijlijn staan, een slechte gezondheid hebben, enz.  

 

Demografische gegevens onze gemeente 

Inwoners aantal huishoudens ca. 

Afferden 2.126 880 

Bergen, Nieuw Bergen en Aijen 5.335 2.310 

Siebengewald 2.010 840 

Well 2.484 1.015 

Wellerlooi 1.179 475 

   

Totaal 13.132 5.520 

Bron: > Internet per 1 januari 2019 
 

Leeftijdsopbouw:    

  0 en 14 jaar 1.750 14% 

15 en 24 jaar 1.463 11% 

25 en 44 jaar 2.508 19% 

45 en 64 jaar 4.344 33% 

65 jaar en ouder 3.067 23% 

 

Deze gemeente telt in totaal 13.132 inwoners waarvan er 50% man en 50% vrouw zijn. 

46% van de mensen is gehuwd en 41% is ongehuwd. Deze bestaan uit 27% eenpersoons 

- huishoudens, 36% tweepersoons - huishoudens en 37% huishoudens met één of meer 

kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,4 personen.  

Bron: CBS 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel huishoudens er zijn binnen de normen 

van <101 % tot <120% van het sociaal minimum in de gemeente Bergen L. 
 

< 101% 320 huishoudens   5,7% van het totaal aantal huishoudens 

< 105% 430 huishoudens   7,7% van het totaal aantal huishoudens 

< 110% 540 huishoudens   9,7% van het totaal aantal huishoudens 

< 120% 780 huishoudens 14,0% van het totaal aantal huishoudens 

Bron: minimascan Stimulansz 2014 

 

De percentages in Limburg en ook landelijk liggen ongeveer 1,5% boven de 

percentages van Bergen. Met name Zuid-Limburg, de (landelijke) steden en 

grotere gemeenten dragen bij aan de hoge percentages in Limburg en Neder-

land. In vergelijking tot gemeenten met inwoners <25.000 zitten wij juist net 

boven het gemiddelde aan huishoudens met lage inkomsten. 

 

Het werkeloosheidscijfer in de gemeente Bergen is redelijk in evenwicht met 

dat van de arbeidsmarktregiogemeenten. 
 

https://www.cbs.nl/
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9. Mensen 

Mensen zijn het belangrijkste binnen een leefgemeenschap. Mensen die het 

werk daarbinnen mogelijk maken en de mensen waarvoor de werkzaamheden 

worden verricht. 

Vrijwilligersorganisatie 

De Vincentiusvereniging is als internationale vrijwilligersorganisatie actief in di-

verse netwerken. We zijn op de eerste plaats lokaal georganiseerd: middenin en 

vanuit de gemeenschap. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke 

afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Zowel lokaal, landelijk als 

internationaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde 

doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden. 

We steunen daarom projecten waar ook ter wereld. 

Het werk bij de vereniging is afwisselend, bijzonder, boeiend. Maar vooral heel 

hard nodig. Met een groep enthousiaste medewerkers en vrijwilligers werken we 

aan onze idealen. Voortdurend zoeken we naar nieuwe wegen om deze hulp te 

concretiseren. Daarbij zijn alle vormen van ondersteuning en bijdrage van harte 

welkom. Samen werken we aan ons motto: Elke mens telt. 

 

9.1 Bestuur 

 

Bestuursleden Overige leden 

Theo Witjes Bergen (voorzitter) Mia Barnes Well 

Jan van Triel Siebengewald (secretaris) vacature Wellerlooi 

Pierre Rutten Bergen (penningmeester) Mia Keijsers en 

Ed Rijniers 

Afferden 

 

  Hans Stokman Bergen 

Adviseur bestuur Jo Brons betrokkene 

Jo Janssen Pastoor Bergen Wim Frederix betrokkene 

 

Het bestuur van de vereniging is op gemeentelijk niveau georganiseerd. 

Correspondentieadres:  

Boterdijk 61 

5853 BW  Siebengewald 

Email: vincentiusverenigingbergen@gmail.com 

 

9.2 Vrijwilligers m.b.t. de Voedselbank 

Vrijwilligers 

T. Jaspers Bergen 

A. Mombarg Bergen 

T. Peeters Bergen 

C. Rutten Bergen 

H. Stokman Bergen 

C. Visser Bergen 

F. Vullings Bergen 

P. Welbers Bergen 

mailto:vincentiusverenigingbergen@gmail.com
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9.3 Communicatie 

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisse-

len door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord “communicare” 

slaat terug op "iets gemeenschappelijk maken". 

 

Goed communiceren, blijkt in de dagelijkse praktijk echter vaak heel moeilijk 

te zijn. Het is een niet altijd even gemakkelijk om elkaar te begrijpen. Vaak 

wordt ervan uitgegaan dat de zender (boodschap brenger) verantwoordelijk is 

voor een goede communicatie. Immers hij/zij dient ervoor te zorgen dat de 

ontvanger de boodschapt begrijpt door dit te toetsen. Desondanks is er elke 

dag weer sprake van miscommunicatie. De ontvanger heeft echter hierin ook 

een rol, hij/zij kan ook een wedervraag stellen, om verduidelijking te vragen. 

  9.3.1 Interne communicatie 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks 

bestuur (DB). Aanvragen voor ondersteuning kunnen door alle leden in ont-

vangst worden genomen en dienen per direct naar het DB te worden doorge-

leid. 

 

Het DB communiceert veelal per telefoon, WhatsApp en mail. De betreffende 

casus wordt onderling besproken en getoetst. Daarna wordt het besluit aan de 

aanvrager medegedeeld en zo nodig wordt direct tot actie overgegaan. 

 

Terugkoppeling vindt plaats in het gezamenlijke overleg. Dit overleg wordt ca. 

3-maandelijks gehouden in het parochiecentrum te Bergen. 

Mocht het DB van mening zijn om een extra bijeenkomst in te plannen dan is 

hier altijd ruimte voor. 

 

Het DB heeft een mandaat tot € 1.000,00 per individuele aanvraag. 

 9.3.2 Externe communicatie 

Juist bij externe communicatie is het van groot belang dat er goede afspraken 

binnen de Vincentiusvereniging Bergen worden gemaakt en dat deze worden 

nagekomen. 

 

Als er vanuit de media contact wordt opgenomen dient dit altijd via de voorzit-

ter in behandeling te worden genomen. Indien wenselijk zal hij het item met 

het dagelijks bestuur voor bespreken. 

 

Het is heel belangrijk dat vanuit de vereniging met één mond wordt gesproken.  

In communicatie ligt ‘ruis’ nl. altijd op de loer.  
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10. Middelen     

Hoe komt de Vincentiusvereniging aan haar geldelijke middelen? 

 

Door donaties van derden, opbrengsten van offerblokken en een subsidie (ge-

ringe bijdrage) van de gemeente Bergen kunnen de financieel noodlijdenden 

worden geholpen. Maar……ook uw hulp in de strijd tegen armoede in onze 

eigen directe omgeving is van harte welkom. 

 

De subsidie van de gemeente Bergen bedraagt jaarlijks € 2.538, -- 

Dit komt neer op ca. € 0,20 per inwoner! 

 

Bankrekeningnummer: 

NL81 RABO 0166 2251 69 

Saldo 31-12-2018 € 2.395,77 

Tevens beschikken wij over een bescheiden reservekapitaal. 

 

Omzet 

 

De jaarlijkse uitgaven (ca. € 10.000) worden door de jaarlijkse inkomsten (ca. 

€ 10.000) volledig afgedekt. 
 

Staat van uitgaven (2018): 

 

   - Administratiekosten €       21,45  

   - Bankkosten       182,62  

   - Contributie VVN        150,00  

   - Energielasten        370,00  

   - Huishoudelijke apparaten       599,00  

   - Inventaris            6,95  

   - Kerstpakketten actie      2.765,60  

   - Kleding         301,93  

   - Leefgeld         500,00  

   - Ontspanningsmogelijkheden          50,00  

   - Representatiekosten         408,09  

   - School/studie gelden         240,00  

   - Vervoermiddelen         840,00  

 Totaal    6.435,64 

 

 

10.1 TOETSINGSKADER 

Hoe beoordeelt het bestuur een aanvraag voor ondersteuning? 

 

-rekening houden met de gezinssamenstelling 

-rekening houden met het verrichten van arbeid / hebben van een uitkering 

-rekening houden met bekendheid binnen Sociaal Team gemeente Bergen L. 

-rekening houden met al dan niet lichamelijke en psychische beperkingen 

-rekening houden met al dan niet eerdere financiële noodoplossingen 

-maakt aanvragen gebruik van: -voedselbank 

     -goederenbank 

     -kledingbank 

-etc. etc. 
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Het sociaal minimum is per 1 januari 2019 vastgesteld op:                                       

-gehuwden/gelijkgestelden    € 1.615,81 bruto per maand                                                                              

-alleenstaande van 22 jaar en ouder € 1.195,60 bruto per maand   
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11. Ist situatie  

11.1 Voedselbank 

De voedselbank in Venray is in 2005 ontstaan uit particulier initiatief, met als 

doel de groeiende armoede te bestrijden door wekelijks voedselpakketten uit te 

delen aan mensen uit de regio. 

 

Om het voor de gebruikers van de voedselbank uit de omliggende plaatsen 

gemakkelijker te maken hun pakket op te halen is er in oktober 2011 gestart 

met een uitgiftepunt in Bergen. Door uitbreiding met bovengenoemde verdeel-

punten is besloten de naam Voedselbank Venray e.o. te veranderen in Voed-

selbank Limburg-Noord. 

 

Het transport van de pakketten en de uitgifte wordt in Bergen verzorgd door 

vrijwilligers van de Vincentiusvereniging. Deze vereniging is een lokaal geor-

ganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en 

persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een 

structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren 

in de samenleving. 

 

Het uitgiftepunt is gevestigd in de Edith Stein kapel. 

 

 

  
 

Elkaar opzoeken en vasthouden, dat maakt verbindingen, ook met ons geloof.  

Dat brengt ons weer tot de kern: waartoe zijn wij op aarde!  

 

11.2 Kerstpakketten 

Rondom de periode van kerst ontvangt een x- aantal gezinnen een welgevuld 

kerstpakket (in 2018: 80 stuks uitgereikt) 

 

 

11.3 Individuele (financiële) steunverzoeken 

Elk jaar ontvangt een x- aantal personen (gezinnen) op aanvraag en ter beoor-

deling van het bestuur een financiële ondersteuning (in 2018: 11 steunver-

zoeken gehonoreerd). 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ondernemenindekempen.nl/content/uploads/2015/03/handen-in-cirkel.jpg&imgrefurl=http://www.ondernemenindekempen.nl/cyos-b-v/&docid=FcIxXMVLfG-cuM&tbnid=xdDK2-PfgtBvBM:&vet=1&w=333&h=333&safe=vss&bih=707&biw=1294&ved=0ahUKEwjRvaHK2bzQAhUFJ8AKHW7BABMQMwhcKDQwNA&iact=mrc&uact=8
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12. Toekomst (soll situatie)       

SWOT staat voor  Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In ge-

woon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om 

deze elementen systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden in-

zichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen. 

De sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van de Vincentiusvereni-

ging ten opzichte van de concurrentie. De kansen en bedreigingen betreffen 

ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt, waar de parochie 

mee te maken heeft. 

 

12.1 SWOT – analyse 

 

Intern Extern 

Sterkten Zwakten 

-VvB heeft een willig oor -VvB is te weinig bekend 

-VvB heeft een sterke financiële posi-

tie 

-Ontbreken maatschappelijk werk in 

de gemeente 

-Organisatie voedselbank vanuit 

Edith Stein heeft een pré 

-Armlastige gemeente, inwoners zien 

en ervaren te veel drempels 

 -Fondswerving 

 

Kansen Bedreigingen 

-Zichtbaarheid VvB vergroten, ook 

op social media (website) 

-Terugtrekkende lokale overheid 

-ANBI-status inzetten als keurmerk -Wet op de privacy werkt remmend 

-Actief doelgroep opzoeken door ver-

groten netwerk 

-Afhankelijkheid van m.n. Pastoor 

Janssen 

  

 

Het begrip ‘SWOT-analyse’ klinkt mooier dan het is. Er ligt nauwelijks theo-

rie aan ten grondslag. Het is een gezond-verstandmethode die veel ruimte laat 

voor improvisatie.                                                                                                                              

Waar mogelijk leg je verbanden. Een kans maakt gebruik van de sterke punten 

en wordt zo uitgevoerd dat de zwakke punten worden weggenomen of gecom-

penseerd. 

 

12.2 Samenwerking 

Op 9 februari 2010 is in de gemeente Bergen de Stichting Welzijnsbevordering 

Bergen juridisch opgericht. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het 

welzijn van inwoners in de gemeente Bergen in zijn algemeenheid, zich daar-

bij speciaal richtend op kwetsbare doelgroepen en het verrichten van alle ver-

dere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Anno 2018 heeft deze stichting zich ten doel gesteld om alle partijen w.o. het 

sociaal team van de gemeente, die zich in Bergen L. bezighouden met het wel-

zijn van de mensen, bij elkaar te brengen. Wat zou het mooi zijn om één acti-

viteiten kalender op te stellen zodat de doelgroepen maandelijks geïnformeerd 

worden over hetgeen er georganiseerd is c.q. wordt. 
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Een initiatief wat door de Vincentiusvereniging met beide armen wordt om-

armd.  
Op deze manier kan de gemeente haar armoedebeleid ook handen en voeten geven!  
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13. Activiteitenkalender 

Januari 

- Dorpenoverleg organiseren 

Februari 

- Beleidsplan actualiseren 

Maart 

- Publicatie in de dorpsblaadjes/flyers verspreiden (Wie zijn wij). 

April 

- Samenwerking Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) bewerkstelli-

gen. 

Mei 

- Jaarmarkt Bergen, daags na Hemelvaart        flyeren 

             door doelgroep: armoede 

Juni 

 

Juli 

 

Augustus 

 

September 

 

Oktober 

- Lijst van mensen die een kerstpakket ontvangen opstellen.  

- Sponsoring 2020 

 

November 

 

December 

- Kerstpakketten samenstellen en bezorgen. 
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14. Bijlagen 

 

a) ACTIELIJST 2018 

actie 01   De Fontein uitgave 30 januari 2018 

    Pastoor Jo Janssen 

‘Armoede scoort niet…’ 
Op 21 maart zijn de Gemeenteraadsverkiezingen en partijen zijn bezig met hun pro-

gramma’s en voornemens. Er zullen veel mooie woorden bij elkaar worden geschre-

ven en visies worden ontwikkeld over hoe samen te leven en op welke manier de di-

verse partijen tot dat doel willen komen. Zelf ben ik benieuwd hoe elke partij in haar 

programma om zal gaan met armoede en met name de kinderen die leven onder de 

armoedegrens. Ook ben ik benieuwd hoe vaak het woord armoede voorkomt in de 

programma’s. Hoewel er steeds vanuit Den Haag wordt verteld dat het goed gaat met 

de economie en dat mensen het zullen merken in hun portemonnee, moet ik constate-

ren, dat de armoede van mensen eerder toeneemt dan afneemt en dat juist de mensen 

met de hele kleine inkomens er niets van merken…integendeel. Er zijn nog steeds 

gezinnen waar geen geld is om fruit te kopen. Fruit is duur. En heel veel kinderen 

leven in een isolement omdat er gebrek aan middelen is. Nooit vakantie, nooit er even 

uit. Altijd blijven zitten in dezelfde stress die armoede met zich mee brengt. Helaas 

zijn er ook mensen die menen te moeten beweren dat armoede niet bestaat . Armoede 

is een heel complex gegeven, als je erin verzeild raakt kom je er bijna niet uit. En 

armoede heeft gevolgen voor het zich welbevinden in een samenleving en voor het 

opgroeien van kinderen. De politieke partijen zou ik willen oproepen om werk te 

maken van het armoedeprobleem. Mogelijk dat er niet mee te scoren valt, toch is het 

een grote uitdaging, wil je geloofwaardig zijn naar alle mensen en er  zijn voor alle 

inwoners van een dorp of gemeente. Het armoedeprobleem los je niet ‘even’ op, het 

vraagt bijzonder veel aandacht en vooral te luisteren naar degenen die erin moeten 

leven. En die vaak het vertrouwen hebben verloren in de overheid als zorgend. Velen 

zijn terecht gekomen in een oerwoud van regels en bepalingen en zijn daardoor soms 

nog ‘verder van huis’ geraakt en sommigen van hen zijn teleurgesteld in de bejege-

ning en de benadering van instanties en instellingen. En dat vergroot eerder de pijn, 

dan dat het bijdraagt tot verlichting. Hoe om te gaan met kwetsbare mensen en met 

degenen die getroffen zijn door armoede, dat leert ons onze huidige paus. Hij ziet hen 

niet als ‘een probleem’ maar hij heeft diep respect EN DE FANTASIE om hen te 

helpen. Dat is de kracht van paus Franciscus. Hij scoort met armoede. 

actie 02    Oproep aan de politiek.    

 
Aan het dagelijks bestuur van de Progressieve Kombinatie 

In de gemeente Bergen L. 

zorgknelpuntbergen@gmail.com 

             Bergen, 8 februari 2018 

Geachte mevrouw, heer, 

 

In de uitgave van De MaasDriehoek van dinsdag 6 februari jl. nodigt u mij en vele 

anderen uit om zorgproblemen in onze gemeente te melden. 

Bij deze. 

 

Naar mijn mening snijden jullie je met deze oproep in eigen vlees. Nu een oproep 

doen met verwijzing naar een second opinion en schermen met privacygevoelige in-

formatie zijn randvoorwaarden die jullie in de voorbije regeerperioden zelf hadden 

moeten bewaken. Dat is niet sterk. 

mailto:zorgknelpuntbergen@gmail.com
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Waar zou je NU, en in de komende weken, wel mee kunnen scoren en kiezers weten 

te winnen? 

Jullie moeten het over een andere boeg gaan gooien en aansluiten bij het artikel van 

pastoor Janssen in De Fontein van 30 januari 2018. Thema: ‘Armoede scoort niet…’ 

 

Als de PK echt tussen de mensen staat en echt iets voor de mensen wil betekenen 

kunnen jullie garen spinnen in de politieke chaos in Bergen. 

Concreet: 

In februari 2016 is er in de gemeente Bergen L. een beleidsplan armoedebestrijding 

opgesteld.  

Een scan geeft aan dat 780 huishoudens met een inkomen < 101% tot <120% van het 

sociaal minimum moeten rondkomen. Kortom: 14 % van al onze huishoudens. Staan 

jullie daar wel eens bij stil? Het artikel van onze pastoor spreekt boekdelen en i s de 

bittere waarheid.  

Inmiddels is het februari 2018 en zijn wij 2 jaar verder. Het beleidsplan is tot op de 

dag van vandaag nog nooit met de stakeholders besproken, laat staan in de praktijk 

gebracht. Sterker nog: heel veel actiepunten zijn gewoonweg niet opgepakt. Er ligt 

een dikke pak stof op het beleidsplan. 

 

Voormalig staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft vorig jaar 100 miljoen euro beschik-

baar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen. De gemeente Bergen heeft hier 

€ 44.000 van ontvangen en heeft exact € 36.500 aan het Kinderpakket geoormerkt. Ik 

ben zelf nu ruim 2,5 jaar als vrijwilliger werkzaam in Bergen en hoor, zie en onder-

vind aan den lijve dat mensen uit de doelgroep nul op hun rekest krijgen bij ambtena-

ren van het Sociaal Team. Dat is wederom niet sterk. 

Heel snel wordt er een verwezen naar de Vincentius vereniging. Die mogen dan de 

kastanjes uit het vuur halen om de mensen uit de shit te halen. 

De gemeente draagt op jaarbasis € 2.538 (als een soort subsidie) bij aan de inkomsten 

van de Vincentius vereniging. De politiek moet zich de ogen uit de kop schamen. Wij 

hebben in onze gemeente 13.000 inwoners, dat betekent dat de gemeente € 0,20 per 

inwoner beschikbaar stelt om de nood onder de mensen ‘op te lossen’. Ook jullie zijn 

hier verantwoordelijk voor.  

 

PK 

Bij deze een oproep om uit jullie comfortzone te komen. Neem nu je verantwoorde-

lijkheid en zorg dat de mensen in onze gemeente in ieder geval krijgen waar ze recht 

op hebben. Dat scoort. 

 

Gaarne ben ik bereid om concrete gevallen nader toe te lichten. 

Pierre Rutten 

06-41913118 

 

Deze brandbrief schrijf ik op persoonlijke titel. 

 

 

actie 03 

 

actie 04 
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b) PEN WIJZIGINGEN 
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