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Jaarverslag 2020 

 
In 2020 hebben vijf vergaderingen plaatsgehad en wel op 21 januari, 8 mei, 26 mei, 
18 augustus en 20 oktober. 
 
Er werd deelgenomen aan de algemene ledenvergaderingen van de landelijke 
Vincentiusvereniging op 7 maart in Vught en op 14 november (een digitale 
vergadering). Beide vergaderingen stonden in hoofdzaak in het teken van 
veranderend beleid van de landelijke vereniging (zowel binnenlands als buitenlands 
beleid). 
 
Op 12 februari 2020 is aangeschoven bij een bestuursvergadering van de Stichting 
Zevenwouden te Siebengewald in het kader van de afstemming van samenwerking 
(in voorkomende gevallen). 
 
Op 5 maart 2020 is ten gemeentehuize meegedaan aan een overleg in het teken van 
“Eenzaamheid”; vanuit de Stichting Welzijnsbevordering Bergen werd een “tablet-
projectplan” ontwikkeld met de titel “De digitale wereld nu ook voor onze ouderen”. 
Vincentius Bergen heeft hierin deelgenomen en het project is op een zeer 
succesvolle wijze in de loop van 2020 en begin 2021 uitgerold (in totaal 150 tablets 
ondergebracht in de gemeente Bergen). 
 
In het voorjaar is in het kader van het “Vakantiebudget 2020” aandacht besteed aan 
het thema “Nederland viert feest in 2020” (mede in het kader van de viering van 75 
jaar bevrijding). Door de ontwikkelingen en maatregelen rondom de coronapandemie 
is dit thema niet tot uitbouw kunnen komen. Wel zijn voorbereiding getroffen voor het 
“Projectplan Pannenkoeken 2021”.  
 
Bij akte op 5 november 2020 verleden ten overstaan van mr. J.S. Rieff, notaris te 
Bergen-L, is de vereniging “Vincentiusvereniging Bergen (Limburg)” omgezet in de 
stichting “Stichting Vincentius Bergen (Limburg)”. Bij beschikking van de 
Belastingdienst (dagtekening 29 januari 2021) is de “Stichting Vincentius Bergen 
(Limburg)” vanaf 18 november 2020 aangemerkt als “algemeen nut beogende 
instelling (ANBI)”. 
 
Eind 2020 heeft de jaarlijkse uitlevering van kerstpakketten plaatsgehad (voor 2020 
waren dat 114 pakketten). In het kader van een pilotproject voor ouderen, ontwikkeld 
door het “Armoedefonds”, zijn er door Vincentius Bergen in de maand december 
voorts 120 “steunpakketjes voor kwetsbare ouderen” uitgedeeld in de gemeente 
Bergen.  
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In 2020 werden er in totaal acht steunverzoeken afgehandeld, is aandacht besteed 
aan de herijking van het beleidsplan en het protocol betreffende de “Algemene 
Verordening Gegevensbescherming”, en heeft in samenwerking met Vincentius 
Bergen wekelijks de uitgifte van voedselpakketten voor de gemeente Bergen 
plaatsgehad (beschikbaar gesteld door de “Voedselbank Limburg-Noord”). 
 
Wellicht ten overvloede dient nog te worden vermeld dat de coronapandemie (niet 
alleen de aandoening op zich, maar ook de bijbehorende voorschriften en 
maatregelen) ook voor Vincentius Bergen een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij 
het plannen en uitvoeren van activiteiten.  


