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Jaarverslag 2021 
 
Bestuursvergaderingen  
In 2021 hebben vier vergaderingen plaatsgehad en wel op 22 juni, 10 augustus, 5 
oktober en 23 november, alle gehouden in de Edith Steinkapel te Nieuw Bergen. 
 
(Landelijke) Vincentiusvereniging Nederland  
Er werd niet deelgenomen aan de digitale algemene ledenvergaderingen van de 
landelijke Vincentiusvereniging op 19 juni en 20 november. Net als vorig jaar stonden 
ook deze vergaderingen in hoofdzaak in het teken van veranderend beleid van de 
landelijke vereniging (zowel binnenlands als buitenlands beleid). 
 
Steunverzoeken  
In 2021 werden er in totaal zeven steunverzoeken afgehandeld (alle werden 
gehonoreerd). Op 18 tot en met 27 maart werden steunverzoeken ingediend door 
één en dezelfde partij; onder meer deze verzoeken (deels door ons gehonoreerd) 
hebben geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige oplichting en 
vervolging. De gerechtelijke procedure bij het Arrondissementsparket Noord-Holland 
en de daarmee samenhangende schadeafwikkeling was eind 2021 nog niet 
afgerond. 
 
Voedselbank  
In samenwerking met Vincentius Bergen heeft weer wekelijks de uitgifte van 
voedselpakketten voor de gemeente Bergen plaatsgehad (beschikbaar gesteld door 
de “Voedselbank Limburg-Noord”). 
 
Projecten  
- Projectplan “Pannenkoeken 2021” 
In juli 2021 is het Projectplan “Pannenkoeken 2021” met succes uitgerold: bij 
Pannenkoekenhuis Jachthut op den Hamer in Wellerlooi werden 120 cadeaubonnen 
aangekocht en uitgedeeld bij gezinnen die zich hiervoor (via Stichting Leergeld “De 
Stuwwal”) hadden aangemeld. Per gezin werd één bon ten behoeve van een 
begeleidende ouder/verzorger beschikbaar gesteld. Iedere bon gaf recht op een 
arrangement voor één persoon (kop soep of een drankje, pannenkoek naar keuze en 
een ijsdessert); de bonnen zijn geldig tot 1 juli 2022.  
- Projectplan “Opschaling/Distributie Kerstpakketten 2021”  
In verband met de aanhoudende beslommeringen rondom de coronapandemie en 
ook het afscheid van pastoor Janssen (mede-grondlegger van onze organisatie in 
2003 en jarenlang de drijvende kracht achter de schermen) is besloten om het aantal 
kerstpakketten op te schalen naar 250 (in 2020 waren dat 114 pakketten).  
- Projectplan “Zorgen voor elkaar” (het kind van de rekening)  
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Met dit plan wordt geprobeerd om voor ouders en kinderen van kwetsbare gezinnen 
in onze gemeente een “droomreis” naar Pretpark De Efteling te realiseren 
(vooralsnog gaat het om 114 ouders en 115 kinderen). Een verzoek aan het Oranje 
Fonds voor een bijdrage werd helaas afgewezen, maar daarmee is het plan zeer 
zeker niet van tafel: het wordt nader uitgewerkt/aangepast en mocht het voor volgend 
jaar niet lukken, dan mogelijk in het jaar van ons 20-jarig bestaansfeest. 
 
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)  
Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking 
getreden. De essentie van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en 
toezicht van rechtspersonen en het stimuleren van professionalisering (scherpt de 
positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor 
verenigingen en stichtingen. 
In verband hiermede is op 22 juni 2021 door alle bestuursleden een “protocol” 
ondertekend waarin is vastgelegd hoe wij omgaan met onze verantwoordelijkheden, 
aansprakelijkheden, tegenstrijdige belangen, belet en ontstentenis en (mogelijk) 
meervoudig stemrecht. 
Daarnaast is er specifiek voor onze stichting een “Handboek Goed Bestuur” ingericht 
dat bij de bestuursvergadering van 22 juni 2021 werd goedgekeurd. 
 
Beleidsplan  
Ons “Beleidsplan” werd geactualiseerd en opnieuw vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 10 augustus 2021. 
 
UBO-register  
Bij brief van 18 oktober 2021 heeft de Kamer van Koophandel medegedeeld dat 
onze stichting verplicht is om UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, ofwel uiteindelijke 
belanghebbenden) in te schrijven in het UBO-register dat wordt gehouden bij de 
Kamer van Koophandel. Dit dient uiterlijk op 27 maart 2022 gerealiseerd te zijn. 
Omdat onze organisatie geen UBO’s heeft op basis van belang, moeten alle 
personen die als statutair bestuurder in het Handelsregister ingeschreven staan, als 
“hoger leidinggevende” in het UBO-register worden ingeschreven. 
In de loop van 2021 zijn maar liefst vijf vacatures ontstaan binnen ons bestuur en 
nog niet alle plaatsen zijn tegen het einde van dit jaar bezet. Vóórdat het UBO-
register kan worden gecompleteerd dienen eerst de afgetreden bestuursleden uit het 
Handelsregister te worden uitgeschreven en nieuwe bestuursleden te worden 
ingeschreven. Dit heeft geleid tot het besluit om het UBO-register in te richten zodra 
het bestuur weer voltallig is (naar verwachting begin 2022). 
 
Investeringsplan  
Bij de bestuursvergadering van 23 november 2021 is ons Investeringsplan “In 
Balans, 2021 en verder …” vastgesteld/goedgekeurd: een document waarin het 
streven wordt aangegeven om te komen tot een duidelijk evenwicht tussen het 
bedrag dat wij beschouwen als “ondergrens” van ons vermogen (de financiële buffer)  
en het bedrag dat beschikbaar moet komen ten behoeve van de kwetsbaren in onze 
samenleving. 
 
Externe contacten  
Een vertegenwoordiging van onze organisatie was aanwezig op bijeenkomsten van 
een tweetal serviceclubs (in verband met een donatie in onze richting), te weten op 5 
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oktober bij “Kiwanis Maasduinen” en op 19 oktober bij de “Lionsclub Land van Cuijk 
en Noord-Limburg”. Onze missie/boodschap werd aldaar toegelicht en viel in goede 
aarde. 
 
Uitlevering kerstpakketten 2021  
Ter uitvoering van hetgeen eerder dit jaar werd besloten heeft de uitlevering van 
kerstpakketten plaatsgehad, waarbij gebruik werd gemaakt van de inzet 
toegevoegde vrijwilligers. De pakketten voor Siebengewald werden gerealiseerd in 
samenwerking met de Stichting Zevenwouden. 
 
Algemeen  
De “activiteitenkalender 2022” werd op de bestuursvergadering van 5 oktober 
goedgekeurd/vastgesteld.  
Tenslotte dient - helaas opnieuw - te worden vermeld dat de coronapandemie (niet 
alleen de aandoening op zich, maar ook de bijbehorende voorschriften en 
maatregelen) ook weer voor Vincentius Bergen een zeer belangrijke rol heeft 
gespeeld bij het plannen en uitvoeren van activiteiten in 2021.  


