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Jaarverslag 2022 

 
Bestuur/Bestuursvergaderingen  
In 2022 hebben zes vergaderingen plaatsgehad en wel op 25 januari, 22 en 26 
februari, 26 april, 6 september en 15 november, alle gehouden in de Edith Steinkapel 
te Nieuw Bergen. Bij de vergadering van 25 januari werden vier nieuwe 
bestuursleden benoemd; bij de vergadering van 22 februari werd één nieuw 
bestuurslid benoemd en na afloop van die vergadering werd afscheid genomen van 
vijf afgetreden bestuursleden; tenslotte werd bij de vergadering van 15 november 
nog één nieuw bestuurslid benoemd, zodat het bestuur per het einde van 2022 uit 
twaalf bestuursleden bestaat. 
 
(Landelijke) Vincentiusvereniging Nederland  
Er werd niet deelgenomen aan de algemene ledenvergaderingen van de landelijke 
Vincentiusvereniging op 25 juni (digitaal) en 19 november (in Den Haag). Net als in 
de twee voorafgaande jaren stonden ook deze vergaderingen in hoofdzaak in het 
teken van veranderend beleid van de landelijke vereniging (zowel binnenlands als 
buitenlands beleid). 
 
Steunverzoeken  
In 2022 werden er in totaal zeven steunverzoeken afgehandeld (alle werden 
gehonoreerd). De op 18 tot en met 27 maart 2021 ingediende steunverzoeken door 
één en dezelfde partij 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 ook eind 2022 nog niet afgerond. 
 
Voedselbank  
In samenwerking met Vincentius Bergen heeft ook dit jaar weer wekelijks de uitgifte 
van voedselpakketten voor de gemeente Bergen plaatsgehad (beschikbaar gesteld 
door de “Voedselbank Limburg-Noord” te Venray). 
 
Projecten  
- “Draaiboek Oekraïne” 
Nauwelijks enigszins bekomen van de beslommeringen rondom de coronapandemie 
wordt de wereld opgeschud door het begin van de oorlog in Oekraïne op 24 februari. 
Er komt een vluchtelingenstroom op gang en ook onze gemeente krijgt er mee te 
maken. Er dient hulp te worden geboden en ook wij zitten daarbij niet stil: er wordt 
een draaiboek geschreven aan de hand waarvan de hulp gecoördineerd kan worden 
en onze organisatie doet mee, zowel fysiek (o.a. hulp bij aanschaf, sorteren en 
uitreiken van hulpgoederen) als financieel (donaties worden voor dat doel 



Stichting  
Vincentius  

Bergen (Limburg)  
 

geoormerkt). Eind 2022 is er helaas nog geen zicht op de beëindiging van alle 
ellende in en rondom Oekraïne. 
- Projectplan “Menstruatiearmoede” 
Dit projectplan heeft een deugdelijke gestalte gekregen en kan als afgerond worden 
beschouwd. De “MUP’s” (menstruatie uitgave punten) zijn volgens plan in onze 
gemeente ingericht.  
- Notitie “Extra steun voor kwetsbare families” 
Deze notitie – dienende ter zelfreflectie, omschakeling van een reactieve naar een 
proactieve houding, en als instrument om het publiek dichter bij de bestaande 
voorzieningen te krijgen om armoede (kwetsbaarheid) beter te kunnen weren – wordt 
behandeld en ondersteund. Er dient in de komende jaren nader te worden uitgewerkt 
hoe een en ander moet worden aangestuurd. 
- Projectplan “Zorgen voor elkaar” (het kind van de rekening)  
Met dit plan uit 2021 (ook wel “Droomvlucht” genoemd) wordt geprobeerd om voor 
ouders en kinderen van kwetsbare gezinnen in onze gemeente een “droomreis” naar 
Pretpark De Efteling te realiseren. Door een afzonderlijke werkgroep wordt hier 
gaandeweg meer en meer gestalte aan gegeven en tegen het einde van het jaar lijkt 
het financiële plaatje goeddeels rond. Het ziet er naar uit dat het plan in 2023 kan 
worden gerealiseerd. 
- Projectplan “Energierekening” 
Door de onrust in de wereld (mede door de oorlog in Oekraïne) is het fenomeen 
“energiearmoede” in ons land helaas een begrip geworden. Ook ten aanzien van dit 
begrip raakt onze organisatie binnen onze gemeente betrokken. Er komen 
maatregelen/regelingen vanuit de landelijke en gemeentelijke overheid en wij hebben 
het als onze taak opgevat om onze medeburgers te ondersteunen bij het 
invullen/indiende van de desbetreffende formulieren. Bij de uitvoering van het project 
“BergenvoorBergen” zijn door onze organisatie middelen ontvangen die wij in dit 
kader hebben geoormerkt en in de loop van 2022 hebben uitgekeerd. Wel dient te 
worden gemeld dat de regie rondom dit onderwerp steeds meer in de richting van de 
Stichting Welzijnsbevordering Bergen is verschoven. 
- (deelname aan het) Projectplan “Regiodeal” (Positieve Gezondheid) 
Dit project staat in het teken van de samenwerking van de huisartsen in Noord-
Limburg met een “welzijnscoach” (in onze situatie twee medewerksters van de 
welzijnsorganisatie “Synthese”) die maatschappelijke netwerken - zoals onze 
organisatie – in voorkomende gevallen zullen aansturen voor hulp ten behoeve van 
onze kwetsbare medemens. Het project is in 2022 opgestart en zal in de komende 
jaren gestalte moeten krijgen. 
- Projectplan “Kerstattenties 2022”  
In verband met de aanzienlijke uitbreiding van onze doelgroep wordt dit jaar niet 
meer gekozen voor het “klassieke” kerstpakket maar voor een “kerstcadeaukaart”, te 
besteden bij een plaatselijke supermarkt; deze kaart wordt voorzien van onze 
passende Kerst- en Nieuwjaarswens. Er worden door ons in totaal 435 
cadeaukaarten in onze gemeente uitgereikt.  
- (aanzet tot een) Projectplan “Sociaal Noodfonds Bergen-L”  
Nog vóórdat de landelijke overheid iets ontwikkelde in de richting van een nationaal 
nood-/steunfonds werd bij ons gestart met het idee om te komen tot een gemeentelijk 
“sociaal noodfonds” en werd daarover met ambtenaren van het sociaal domein 
gesproken. Verdere ontwikkeling hangt af van het standpunt dat het college van 
B&W eind januari 2023 hierover zal innemen. 
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Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)  
Ons “Handboek Goed Bestuur” werd in de vergadering van 22 februari opnieuw 
goedgekeurd/vastgesteld; het “Protocol Goed Bestuur (WBTR)” – een onderdeel van 
dat handboek – werd op die vergadering ondertekend. 
 
Beleidsplan  
Ons “Beleidsplan” werd geactualiseerd en opnieuw vastgesteld in de vergadering 
van 26 april. 
 
Externe contacten  
- Op 17 februari en 3 juni was een vertegenwoordiging van onze organisatie 
aanwezig bij fractievergaderingen van politieke partijen in onze gemeente om 
aandacht te besteden aan het armoedebeleid en onze betekenis daarbij. 
- Op 13 mei was er een introductiemiddag voor nieuwe raads- en commissieleden; 
wij mochten bij deze gelegenheid onze betekenis voor onze inwoners verduidelijken 
en hebben dat dan ook met verve gedaan. 
- Op 15 juni waren wij op uitnodiging van de KBO-Bergen te gast bij een lezing van 
de Stichting Turbo over het omgaan met armoede binnen een vereniging/organisatie. 
- Op 19 oktober was er een gesprek met de verantwoordelijke wethouder en een 
delegatie van ons bestuur, ook weer in het teken van de ernst van de situatie rondom 
armoede binnen onze gemeente. Meer en meer is duidelijk geworden dat wij voor de 
gemeente “een belangrijk verlengstuk” zijn geworden in plaats van “een lastige 
partner”.  
- Op 14 december hadden wij de gelegenheid om ons te presenteren bij gelegenheid 
van het bezoek van onze gouverneur aan onze gemeente, hetgeen heeft geleid tot 
een uitnodiging bij de nieuwjaarsreceptie op het provinciehuis in Maastricht op 2 
januari 2023. 
 
Uitlevering kerstattenties 2022  
Zoals gemeld heeft ter uitvoering van hetgeen eerder dit jaar werd besloten de 
uitlevering van de kerstattenties (kerstcadeaukaarten) plaatsgehad. De 
cadeaukaarten voor Siebengewald werden deels gerealiseerd in samenwerking met 
de Stichting Zevenwouden. 
 
Algemeen  
- Op 26 juni overleed de heer T.A.G. (Theo) van Eupen: oud wethouder van onze 
gemeente, die destijds (2003) Pastoor Janssen op het spoor heeft gezet de 
Vincentiusvereniging Bergen-L op te richten. 
- We hebben dit jaar onze flyer geactualiseerd en opnieuw verspreid. 
- Ook dit jaar is meegedaan aan de Rabo ClubSupport actie, hetgeen weer een mooi 
bedrag heeft opgeleverd. 
- We hebben vastgesteld dat onze organisatie in het jaar 2022 beter “op de kaart” is 
gekomen dan in enig jaar daarvóór.  
- Tenslotte dient te worden vermeld dat met name de gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne en de energiecrisis voor Vincentius Bergen een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij het plannen en uitvoeren van activiteiten in 2022 en helaas een donkere 
schaduw werpen op het nieuwe jaar.  


