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1. Inleiding 

Deze Business Case beschrijft de wijze waarop wij als stichting een wezenlijk 
onderdeel van de gemeente willen zijn in de dorpen Afferden, Aijen, Bergen, 
Heukelom, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi anno 2018. 
 
1.1 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.  
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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 Lieve 
Vrouw ingelijfd bij de Algemene Raad in Parijs. Intussen was de vereniging in 
nagenoeg alle Europese landen opgekomen. Na Europa werd de vereniging 'ge-
exporteerd' 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, hulp verleent 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: 
midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daar-
bij 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 

Postbus 212 
2290 AE Wateringen 
 
T 06-27190972 
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 
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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. 

6.1 ANBI-eisen 

De overheid verlangt (vanaf 1 januari 2014) dat tenminste het volgende via inter-
net wordt gepubliceerd: 
naam van de stichting 
-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 is voldoende. 
Een centrale registratie in een centrale databank (die sommige aanbieders tegen 
betaling aanbieden), is niet vereist. 

Hoe? 

Besturen van stichtingen kunnen een ANBI erkenning aanvragen bij de belasting-
dienst. Klik voor de link naar het aanvraagformulier van de Belastingdienst. U 
moet een beleidsplan meesturen, in sommige gevallen de statuten en een inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel. U krijgt uw ANBI status pas als uit de finan-
ciële 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!  

 
6.2 ANBI-status 

Goedkeuring ANBI door de belastingdienst: 
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7. Stichting Vincentius Bergen L. 

Juridische status:   
De Vincentius Vereniging Bergen (VVB) werd op 29 januari 2004 door                
toedoen van pastoor Jo Janssen en de heer Theo van Eupen opgericht. 
 
Op 26 mei 2020 is bij een algemene ledenvergadering van de vereniging 
rechtsgeldig besloten om het omzetten van de vereniging in een stichting. 
 
De stichting draagt de naam: 
STICHTING VINCENTIUS BERGEN (Limburg).  

1. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Bergen (Limburg). 
2. De stichting is aangesloten bij de Vincentiusverening Nederland geves-

tigd te ’s-Gravenhage, en is daardoor verbonden met de internationale         
Vincentiusvereniging, gevestigd te Parijs (Frankrijk), en conformeert 
zich aan de nationale intenties. 

 
Onze Stichting heeft haar eigen statuten, een eigen bestuur en een eigen be-
leid. De akte van omzetting is op 05-11-2020 verleden bij mr. Jeroen Sander 
Rieff, notaris gevestigd te Nieuw Bergen, gemeente Bergen (Limburg). 
 
 
7.1 Doel 

Het doel van de stichting is hulp te verlenen. In alle omstandigheden waarin men-
sen het recht op een menswaardig bestaan dreigen te verliezen. Vooral in die ge-
vallen 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 stichting draagt een katholiek signatuur, onderhoudt goede 
contacten met de kerkelijke instanties en is daarvan onafhankelijk.  

Onze stichting 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 stichting 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.                                                    
- nauwe samenwerking met lokale partners zoals Stichting Welzijnsbevordering            
  Bergen (w.o. Eenzaamheid-OntmoetingsCentrumBergen-Noaberschap) en       
  Stichting Buurtbus Bergen. 
 
7.2 Beloningsbeleid 

De Stichting Vincentius Bergen werkt uitsluitend met vrijwilligers die voor hun 
werkzaamheden geen vergoeding ontvangen. Kosten die direct te maken hebben met 
het uitvoeren van hun taak kunnen uiteraard wel worden gedeclareerd. 
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7.3 Samen sterker 

Anno 2017 ervaart het bestuur steeds vaker dat wij binnen de gemeente één 
niet weg te denken stichting zijn. De gemeente verwijst regelmatig haar cliën-
ten door naar onze stichting om dan samen een oplossing voor het ‘probleem’ 
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 –Stichting Vincentius, 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 5.257 2.310 
Siebengewald 2.039 840 
Well 2.483 1.015 
Wellerlooi 1.180 475 
   
Totaal 13.085 5.520 

Bron: > Internet per 1 januari 2020 
 
Leeftijdsopbouw:    
  0 en 14 jaar 1.706 13% 
15 en 24 jaar 1.437 11% 
25 en 44 jaar 2.478 19% 
45 en 64 jaar 4.330 33% 
65 jaar en ouder 3.134 24% 

 

Deze gemeente telt in totaal 13.085 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. 
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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 is als internationale vrijwilligersorganisatie actief in diverse netwerken. We 
zijn op de eerste plaats lokaal georganiseerd: middenin en vanuit de gemeenschap. 
Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land ei-
gen accenten in de activiteiten. Zowel lokaal, landelijk als internationaal werken 
we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in ande-
ren herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden. We steunen daarom 
projecten waar ook ter wereld. 

Het werk bij onze stichting 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 

Theo Witjes Bergen (voorzitter) Mia Keijsers en 
Et Rijniers 

Afferden 

Jan van Triel Siebengewald (secretaris) Hans Stokman  Bergen 
Pierre Rutten Bergen (penningmeester) Mia Barnes 

 
Well 

  Pia Weyer-
Liphuijsen 

Wellerlooi 

Jo Janssen Pastoor Bergen   
 
Het bestuur van de stichting is op gemeentelijk niveau georganiseerd. 
correspondentieadres:  

Boterdijk 61 
5853 BW  Siebengewald 
Email: vincentiusbergen@gmail.com 

 
9.2 Vrijwilligers m.b.t. de Voedselbank 

Vrijwilligers 
T. Jaspers Bergen 
A. Mombarg Bergen 
C. Rutten Bergen 
H. Stokman Bergen 
C. Visser Bergen 
F. Vullings Bergen 
P. Welbers Bergen 
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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 Stichting Vincentius 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 stichting met één mond wordt gesproken. 
In communicatie ligt ‘ruis’ nl. altijd op de loer. 
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10. Middelen     

Hoe komt de Stichting Vincentius Bergen L. aan haar geldelijke midde-
len? 
 
Door donaties van derden, opbrengsten van offerblokken en een subsidie  
(geringe bijdrage) van de gemeente Bergen kunnen de financieel noodlijden-
den 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 31-12-2019 € 4.904,89 
Tevens beschikken wij over een redelijk reservekapitaal. 

 
Omzet 
 
De jaarlijkse uitgaven (ca. € 10.000,--) worden door de jaarlijkse inkomsten 
(ca. € 10.000,--) volledig afgedekt. 
 
Staat van uitgaven (2019): 
 
   - Bankkosten        195,94 
   - Contributie  VVN         150,00  
   - Correctie post (2x ontvangen)     1.000,00 
   - Kerstpakketten actie      2.400,00  
   - Leefgeld         350,00  
   - Ontspanningsmogelijkheden     2.500,00  
   - Public Relations    1.043,04 
   - Representatiekosten           71,98   
   - School/studie gelden         260,00  
   - Sint & Piet       100,00 
   - Vervoermiddelen         100,00  
 Totaal    8.170,96 
 
 
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 2020 vastgesteld op:                                           
-gehuwden/gelijkgestelden    € 1.653,65 bruto per maand                                                                              
-alleenstaande van 22 jaar en ouder € 1.219,09 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 Stichting Vincentius. Deze stichting is een lokaal georga-
niseerde 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 Kledingbank 

Mensen woonachtig in Limburg en vallend onder onze doelgroep kunnen met 
een verwijsbrief van de Gemeente of een andere hulpinstantie na afspraak ge-
bruik maken van Kledingbank Limburg. 
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Stichting Kledingbank Limburg 

Hoofdvestiging/uitgiftecentrum 
St. Joosterweg 7 
6051 HE Maasbracht 

 

Algemeen telefoonnummer: 0475 – 43 60 08 
info@kledingbank-limburg.nl 

 
Afsprakenlijn: 06 – 21 29 32 56 
afsprakenlijn@kledingbank-limburg.nl 

 
Meer informatie is te vinden op de site: https://kledingbank-limburg.nl/ 
  
11.3 Kerstpakketten 

Rondom de periode van kerst ontvangt een x- aantal gezinnen een welgevuld 
kerstpakket (in 2019: 80 stuks uitgereikt) 
 
 
11.4 Individuele (financiële) steunverzoeken 

Elk jaar ontvangt een x- aantal personen (gezinnen) op aanvraag en ter beoor-
deling van het bestuur een financiële ondersteuning (in 2019: 17 steunver-
zoeken gehonoreerd). 
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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 Vincentius Stich-
ting 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 
-SVB heeft een willig oor -SVB is te weinig bekend 
-SVB heeft een sterke financiële       
 positie 

-Armlastige gemeente, inwoners zien 
en ervaren teveel drempels 

-Organisatie voedselbank vanuit  
  Edith Stein kapel heeft een pré 

-Laaggeletterdheid bevolking 

- Noaberschap gelinkt aan SVB - Fondswerving 
 
Kansen Bedreigingen 
-Zichtbaarheid SVB 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 

-Intensiever samenwerken gemeente -Afvaardiging uit de 5 dorpen 
 
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 (SWB) juridisch opgericht. Deze Stichting heeft ten doel het bevorde-
ren van het welzijn van inwoners in de gemeente Bergen in zijn algemeenheid, 
zich daarbij speciaal richtend op kwetsbare doelgroepen en het verrichten van 
alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Anno 2018 heeft de SWB zich ten doel gesteld om alle partijen w.o. het soci-
aal team van de gemeente, die zich in Bergen L. bezighouden met het welzijn 
van de mensen, bij elkaar te brengen. Een initiatief wat door de Stichting Vin-
centius met beide armen wordt omarmd. Op deze manier kan de gemeente haar 
armoedebeleid ook handen en voeten geven! 
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13. Coalitie 

In dit geval is een coalitie een verbond van twee of meer partijen waarbij de samen-
werking het uitgangspunt is. Continu op zoek naar de Win-Win situatie in het belang 
van de hulpvrager. De Stichting Vincentius Bergen is dan ook heel nauw verbonden 
met de Stichting Welzijnsbevordering Bergen. 
 
13.1 Noaberschap 

Medio 2019 heeft de Stichting Welzijnsbevordering Bergen een 8-tal organisaties bij 
elkaar weten te brengen die intensief gaan samenwerken om zich in te zetten voor 
mensen die in het landschap van de regelgeving tussen wal en schip vallen. 
 
Zo is er een meldpunt ontstaan dat onder de naam Noaberschap zijn verdere weg 
gaat vinden. Daar waar de Stichting Vincentius Bergen vooral in beeld komt voor het 
verstrekken van financiële bijdrage komt Noaberschap vaak in beeld als mensen 
(dreigen) vast te lopen in procedures etc. 
 
Samen met o.a. het taalhuis van de Bibliotheek, de Goederenbank, Humanitas, Leer-
geld De Stuwwal, het Sociaal Team van de gemeente, de Voedselbank, de Stichting 
Zevenwouden zijn wij als Stichting Vincentius Bergen sterk als het gaat om het wel-
zijn van onze medemens. 
 

 
 

13.2 Samen tegen Eenzaamheid 

Medio maart 2020 heeft de Stichting Welzijnsbevordering Bergen, in samenspraak 
met de Stichting Vincentius Bergen, het initiatief genomen om nog meer aandacht te 
vragen voor de bestrijding van de eenzaamheid onder vooral de ouderen in de ge-
meente Bergen. 
Volwassenen die zich eenzaam voelen zijn er in alle sociale lagen. Arm of rijk, ge-
schoold of ongeschoold maakt helemaal niets uit. Iedereen kan zich alleen voelen. 
Een vriendelijk woord en oprechte aandacht kunnen het verschil maken.  
Op heel veel plekken in onze gemeente kunnen mensen elkaar al ontmoeten voor 
activiteiten en contact. Soms alleen voor een kop koffie maar ook om samen van een 
warme maaltijd te genieten. Maar dat alléén is niet voldoende. 
 
Hoe kunnen wij in de gemeente Bergen mensen met elkaar in verbinding bren-
gen die zich eenzaam voelen en die maar mondjesmaat contact hebben met 
anderen?  
De onbekendheid en het gemis aan digitale middelen zorgt ervoor dat de wereld 
om hun heen heel klein is/wordt. Het zou mooi zijn als vooral ouderen veel meer 
gebruik konden maken van een iPad/tablet, smartphone of laptop. Dat signaal 
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was voor de SWB de aanleiding om een projectplan te schrijven en een actie 
(fondsenwerving) op te starten die de aanschaf van een tablet mogelijk maakt. 
Want in onze gemeente is het namelijk niet zo van zelfsprekend dat iedereen 
zo maar even een laptop, smartphone of tablet kan aanschaffen. De financiële 
middelen zijn hiervoor vaak gewoonweg niet toereikend. De coronacrisis 
openbaart de mogelijkheden van sociale media voor ouderen op een versnelde 
manier. Maar als ze nu aanhaken, zullen ze er nog lang na de lockdown profijt 
van hebben. 
 
Als je landelijke fondsen gaat benaderen voor een financiële bijdrage aan een 
project dan is het inbrengen van een eigen ‘startkapitaal’ veelal een vereiste. 
De SWB heeft hiervoor geen middelen voorhanden vandaar dat zij een beroep 
hebben gedaan op een 4-tal lokale fondsen, de gemeente Bergen, de parochie 
H. Petrus, de stichting Zevenwouden te Siebengewald en Stichting Vincentius 
Bergen en die elk een deel van het benodigde startkapitaal voor hun rekening 
neemt.  
 
De oudere die kan omgaan met sociale media heeft het beter, want sociale media 
zorgen voor meer onderlinge contacten en het gevoel dat je erbij hoort. Het is leuk 
als oma/opa door het raam zwaait, maar gezellig skypen met alle kleinkinderen is 
leuker. Als ze in een WhatsApp-groep zitten, geeft ze dat een gevoel dat de deur 
niet helemaal dicht is. Sociale media zijn de poort naar de rest van de wereld waar 
je nu niet naar toe kunt.  
 
Een ander voordeel is online contact hebben met de zorgverleners. Apps maken 
het mogelijk om met verschillende disciplines zaken aan de orde te stellen zonder 
dat je daarvoor de deur uit hoeft of als je dat niet meer kunt. Sociale media kunnen 
bijdragen aan het geestelijk welbevinden van ouderen en houdt hen digitaal vaar-
dig. Het geeft een gevoel van erbij horen en mee kunnen doen. 
 
Eenzaamheid gaat echter ook heel vaak gepaard met (sociale) armoede vandaar dat 
deelname aan dit project door de Stichting Vincentius volledig aansluit bij de mis-
sie en de doelen die wij lokaal nastreven. 
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13.3 Stichting Armoedefonds 

 

 
 

Wist u dat: 
939.000 Nederlanders leven in armoede  
  56.000 Mensen onder bewindvoering staan vanwege schulden 
584.000 Huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen 
264.000 Minderjarige kinderen leven in armoede 
 
Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale 
organisaties. Het Armoedefonds geeft financiëele steun aan lokale 
hulporganisaties zodat zij hun onmisbare werk voor mensen die in armoede 
leven kunnen voortzetten.   
Stichting Armoedefonds gelooft in mensen die elkaar helpen. 
 
Najaar 2020 
Het Armoedefonds wil zich sterk maken voor ouderen die leven in armoede. 
Daarom biedt het Armoedefonds kwetsbare ouderen in armoede vanaf decem-
ber 2020, via lokale hulporganisaties, een steunpakket aan. In het steunpakket 
zit o.a. een boodschappenkaart. Daarmee kunnen de ouderen boodschappen en 
verzorgings-en hygiëneproducten kopen. De boodschappenkaart wordt aange-
boden in een brievenbuspakket wat verder is gevuld met mondkap-
jes, desinfecterende handgel en een aantal items om hen een hart onder de riem 
te steken. Waardoor ze het gevoel krijgen ‘iemand denkt aan mij’, ‘ik word 
niet vergeten’. Belangrijk aspect van de boodschappenkaart is dat ouderen met 
het tegoed, zélf kunnen kiezen waaraan ze dit extra budget besteden.  
 
Gemeente Bergen 
De aanvraag voor 120 steunpakketten voor de Stichting Vincentius Bergen 
werd door het Armoedefonds gehonoreerd. Dit betekent dat onze stichting, 
naast het aantal te verstrekken kerstpakketten, in het jaar van de 
coronapandemie een groot aantal kwetsbare ouderen van een extraatje kan 
voorzien.  
 
Stichting Armoedefonds 
Sportlaan 18A 
5242 CR Rosmalen 

 
Tel: 073-7440181 (op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur) 

https://www.armoedefonds.nl/ 
E-mail: info@armoedefonds.nl 
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14. Activiteitenkalender 

Januari 
- Evaluatie kerstpakketten actie 
 
Februari 
-  
Maart 
- Beleidsplan actualiseren 
- Sponsor gelden initiëren 
 
April 
- Juridische omzetting Vereniging naar Stichting 
 
Mei 
- Herziening Statuten 
- KvK aanpassen 
- ANBI-status aanvragen 
 
Juni 
- Beleidsplan herschrijven 
- Privacyverklaring herschrijven 
- Protocol Privacyreglement herzien 
- AVG toestemming bestuursleden  
 
Juli 
- Ondersteunen actie verstrekken tablets 1e tranche 
 
Augustus 
- Ondersteunen actie verstrekken tablets 1e tranche 
 
September 
- Ondersteunen actie verstrekken tablets 2e tranche 
 
Oktober 
- Voorjaarsactie t.b.v. kwetsbare kinderen 
- Deelnemen aan dorpenoverleg onder regie van de SWB 
 
November 
- Lijst van mensen die een kerstpakket ontvangen opstellen. 
- Project (2021) Kwetsbare kinderen. In de gemeente Bergen ben je niet alleen. 
 
December 
- Kerstpakketten samenstellen en bezorgen. 
- Steunpakketten voor kwetsbare ouderen 
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15. Bijlagen 

a) KADER voor een kerstpakket 

 

Een kerstpakket rond kerst is een stukje 
waardering 

Ongeveer een week voor de kerst, is het kerstpakkettentijd. 

Veel werkgevers belonen hun werknemers dan met een 
kerstpakket. Altijd leuk en spannend. 
 
Oorsprong 
De oorsprong komt uit de 19de eeuw. Rond de kersttijd 
kwamen vroeger bij boerenbedrijven, ambachtslieden langs om de boer en zijn 
gezin een zalig kerstfeest te wensen. 

Eens in de zoveel tijd kwamen deze langs bij boeren om een product aan te bie-
den, op te halen of te leveren. Het kwam de boer vaak goed uit. Het zware boe-
renwerk kon dan door blijven gaan. De boer waardeerde de kerstwens en bood 
ze aan om binnen te komen en gezamenlijk met de knechten en de dienstmeisjes 
een maaltijd te nuttigen of even koffie te drinken met wat lekkers. Op tweede 
kerstdag mochten de inwonende knechten en dienstmeisjes naar huis en kregen 
een mand vol lekkers mee. 

Blijk van waardering 
Het was een blijk van waardering van de boer naar zijn personeel toe en dit is het 
begin geweest van de traditie van een kerstpakket. De hoofdreden is gebleven: 
een blijk van waardering geven. 

Verandering in het kerstpakket 
Naast een blijk van waardering is de doelstelling van een kerstpakket ook ge-
weest: een extraatje voor de kerst, voor de familie of gezin van de knechten en 
dienstmeid. Met kerst een extra iets om een kerstmaal te bereiden.  

KADER voor het verstrekken van een kerstpakket door de SVB 

1) Niet uitsluitend en alléén voor mensen met een sociaal minimum 
2) Ook voor mensen die een moeilijke periode achter de rug hebben 
3) Het is en blijft een blijk van waardering 
4) Het is en blijft een geste, een extraatje 
5) Het is nooit als een ‘verworven recht’ 
6) Leg de mensen die het ontvangen niet langs jouw persoonlijke meetlat 
7) Ga zelf, als groep, geen oordeel geven over de ontvanger 
8) Gebruik, als groep, je gezonde boerenverstand 

Etc. etc. 
 
P.s. Mensen die op dat moment een voedselpakket ontvangen krijgen met de 
kerst vanuit de Stichting Voedselbank Limburg-Noord al een extraatje. 
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b) Nederland viert feest in 2020 

Het is dit jaar op de kop af 75 jaar geleden dat er een einde aan een bezet Neder-
land is gekomen. Op diverse plaatsen zal dit met festiviteiten luisteren worden 
bijgezet. 
 
Deelnemen aan festiviteiten is echter niet voor iedereen weggelegd. Zo gaan ook 
heel veel mensen graag op vakantie, maar ook hier heeft lang niet iedereen die 
luxe. Door financiële problemen kunnen zij zich een vakantie vaak niet veroorlo-
ven. 
 
Ook binnen onze leefgemeenschap kennen wij gezinnen waarbij de kinderen: 
-nooit op vakantie kunnen 
-nooit eens een dagje uit kunnen 
-nooit een verjaardagsfeestje kunnen organiseren 
-eigenlijk onvoldoende vers fruit kunnen eten 
-zelden kunnen worden getrakteerd op een ijsje 
-zelden van nieuwe kleding worden voorzien 
-etc. etc. 
 
Inmiddels weten wij uit o.a. keukentafelgesprekken hoe belangrijk het voor deze 
doelgroep is om er even tussenuit te kunnen. Even je zinnen verzetten, even uit 
de dagelijkse sleur komen. Door het geven van een stukje geluk kunnen zij de 
vaak zorgelijke realiteit weer beter trotseren. 
 

Stichting Vincentius Bergen 
 

In de barre tijden van de coronapandemie is het contact hebben voor heel veel 
mensen een groot probleem. Veel aandacht gaat uit naar de ouderen, niet onte-
recht. Maar er is ook een grote groep die onder dreigt te sneeuwen.  
De kwetsbare kinderen.   
Veelal kinderen van ouders die het niet gemakkelijk hebben, financieel gezien, 
maatschappelijk gezien, etc. etc. Onder moeilijke omstandigheden moeten de 
ouders van deze kinderen wekelijks de eindjes aan elkaar knopen. Laten wij met 
z’n allen deze kinderen nu iets gunnen.  
 
In de bestuursvergadering van 20 oktober 2020 is het unanieme besluit genomen 
dat de VVB dit jaar een extra budget ter beschikking stelt om 50 gezinnen te ver-
rassen met een cadeaubon die het mogelijk maakt dat ca. 100 kinderen tijdens de 
voorjaarsvakantie op stap kunnen.      
 
De KIWANIS Club   
Contacten met de Kiwanis Club hebben er toe geleid dat zij een donatie hebben 
gedaan van € 1.500,- Deze donatie heeft een oormerk gekregen. Wij moeten het 
besteden aan een groep van kwetsbare kinderen.   
Gedurende het jaar 2020 hebben wij als bestuur diverse keren gesproken over 
het in het zonnetje zetten van deze groep. Hoe kunnen wij deze kinderen nu eens 
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echt blij maken? Een van de projecten was een verjaardagstaart, of een verjaar-
dag doos, maar die bleek al gratis via de prachtige stichting De Jarige Job geregeld 
te kunnen worden. Wij zochten met zijn allen naar een ander project voor de kin-
deren, en zo is het idee gelanceerd om een pannenkoeken arrangement aan de 
kinderen en één van de ouders uit te reiken.  
 
Wie komen er in aanmerking  
Kinderen moeten altijd worden begeleid. Gezien de omvang de doelgroep heb-
ben wij besloten dat één ouder per gezin de kinderen mag vergezellen, dit ook op 
kosten van de SVB.  
Kinderen in de leeftijd van 3 t/m 16 jaar krijgen een cadeaubon die een geldig-
heid heeft voor het hele jaar 2021. Zo kunnen de ouders zelf de keuze bepalen 
wanneer zij hun kind(eren) willen trakteren.  

 
De Stichting Vincentius Bergen heeft dit plan het nader uitgewerkt en heeft con-
tact opgenomen met Rogier Smits van Jachthut Op den Hamer. Als wij een arran-
gement zouden aanbieden komt dit neer op € 17,50 per persoon 

 
 

c) PEN WIJZIGINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


