Jaarverslag 2019
Algemeen
In 2019 hebben het Bestuur en de afgevaardigden van de Parochiële Conferenties zes maal
vergaderd. Daarnaast vergadert de Sociale Commissie eenmaal per maand. In de
bijeenkomsten van deze commissie worden individuele aanvragen die ons via
maatschappelijke- /welzijnsorganisaties bereiken beoordeeld.
Voor spoedaanvragen is voorzien dat deze buiten de vergadering om in onderling overleg
worden behandeld.
Bij de Stichtingen Fonds Bijzondere Hulp Maastricht en De Leo XIII Stichting, waarmee
Vincentiusvereniging Maastricht in 2016 een personele unie is aangegaan, kwamen in het
verslag jaar geen aanvragen meer binnen. De binnen deze 2 stichtingen vrijkomende middelen
uit de beleggingen worden gebruikt om de financiering van aanvragen die worden gedaan bij
Vincentiusvereniging Maastricht te honoreren..
Personalia
In 2019 zijn de volgende mutaties geweest in het Bestuur.
Mevrouw Anne- Renée Michiels van Kessenich – Overdevest heeft haar functie als
penningmeester moeten beëindigen, omdat zij dit niet langer kon combineren met haar drukke
werkzaamheden. In haar plaats is als penningmeester benoemd de heer Albert Peters.
Mevrouw Monique van den Elsen – Millenaar heeft haar functie als secretaris beëindigd.
In haar plaats is benoemd mevrouw Sandra Smeitink.

(Huidige)Bestuur
Bart Groutars
Sandra Smeitink
Albert Peters
Charles Bouwens
Maud Maenen

voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter Sociale Commissie
lid

Leden vanuit parochiële conferenties
Eric Schreurs
St. Lambertus
Ad Ottenheym
St. Servaas
Nico Putman
St. Matthias

Activiteiten
De hoofdactiviteiten van Vincentiusvereniging Maastricht blijven onverminderd de
beoordelingen en honorering van aanvragen voor individuele- of gezinshulp en projecten.
De aanvragen voor ondersteuning van individuen en gezinnen worden behandeld in de
Sociale Commissie onder leiding van Charles Bouwens. Aanvragen voor projecten worden
behandeld in het Bestuur.
Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar het verslag van de Sociale Commissie, dat in
dit jaarverslag is opgenomen.

Vincentiusvereniging Maastricht is in 2017 gestopt met het zelf rondbrengen van
kerstpakketten. Voor deze activiteit is samenwerking gezocht met de Stichting Stille Armen in
Maastricht en is de uitvoering aan deze Stichting overgedragen.
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Ook in 2019 hebben we via de Voedselbank 325 dinerbonnen aan gezinnen ter beschikking
gesteld om bij ´Vorkje Prikken´ in Maastricht in een andere omgeving van een maaltijd te
genieten.

Financiële Ontwikkelingen
De middelen waarover wij als Vincentiusvereniging Maastricht zelf kunnen beschikken
blijven beperkt en zijn de laatste jaren niet meer geheel toereikend om alle goedgekeurde
aanvragen te honoreren.
Vincentiusvereniging Maastricht beschikt weliswaar over een eigen vermogen, maar dit wordt
uitsluitend belegd in vastrentende waarden van gerenommeerde debiteuren of via een door de
bank beheerde portefeuille.
Doelstelling is het kapitaal in stand te houden en voor de financiering van de verschillende
activiteiten uitsluitend de opbrengsten van het vermogen te gebruiken.
Door de vorming van een personele unie met De Leo XIII Stichting en Stichting Fonds
Bijzondere Hulp Maastricht en door de nauwe samenwerking met de Stichting Vincentius a
Paulo in Maastricht is de financiële armslag van Vincentiusvereniging Maastricht
toegenomen.
Verder kan Vincentiusvereniging Maastricht toewijzingen door de Sociale Commissie, voor
zover die passen binnen de doelstelling van Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof of de Jan
en Clara Nijssen Stichting, bij deze stichtingen declareren. Ook dit biedt ons extra financiële
ruimte.
Ik wil op deze plaats voornoemde stichtingen hartelijk dankzeggen voor hun financiële
ondersteuning.

SOCIALE COMMISSIE VINCENTIUSVERENIGING MAASTRICHT
Algemeen
De individuele aanvragen bereikten de Sociale Commissie via de Kredietbank, de Stichting
Mondriaan, Xonar, Jeugdhulpverlening, de Gemeente, het Veiligheidshuis, Riagg, RIBW,
Trajekt, Leger des Heils, Stichting Wijkpreventie, Parochies en andere hulpverleners.
Wij stellen helaas nog steeds (te) regelmatig vast dat hulpverleners niet volledig op de hoogte
zijn van voorliggende voorzieningen en daar dus onvoldoende gebruik van maken. Dergelijke
aanvragen worden dan ook in eerste aanleg doorverwezen naar de daarvoor aangewezen
instanties, met name de Gemeente.
Het merendeel van de aanvragende hulpverleningsorganisaties draagt zorg voor verdere
begeleiding.
Uit praktische overwegingen beschikt één instelling over een noodpotje om acute en kleine
nood te lenigen. Uit de noodpot werden bedragen tot maximaal € 25,-- verstrekt voor
levensmiddelen, reiskosten en officiële papieren.
De samenwerking met Stichting Leergeld Maastricht is het afgelopen jaar geïntensiveerd.
Landelijk is er vanaf 2016 door de overheid geld ter beschikking gesteld aan de ROC's om
leerlingen te helpen bij het aanschaffen van leermiddelen en lesgeld.
Gezamenlijk hebben wij met het ROC Leeuwenborgh en de Stichting Leergeld Maastricht een
aantal keren overleg gehad over een zo effectieve en efficiënt mogelijke ondersteuning voor
leerlingen.
Vanuit Vincentiusvereniging Maastricht is er speciale aandacht voor de groep boven
18 jaar, die, vanwege de leeftijd, niet voor ondersteuning door Stichting Leergeld in
aanmerking komt. Het gaat hierbij vaak om jongeren die op latere leeftijd besluiten om (toch
weer) een studie op te pakken en een diploma te halen. Deze groep komt in principe in
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aanmerking voor een studiefinanciering via DUO, maar maakt, in verband met de financiële
consequenties die hieraan zijn verbonden, hier niet altijd gebruik van.
Vincentiusvereniging Maastricht is van mening dat een van de meest effectieve manieren om
armoede te bestrijden is er voor te zorgen dat jongeren door middel van een opleiding later
zelf in hun onderhoud kunnen voorzien.
De secretaris van de Sociale Commissie heeft voor de nadere informatie en/of de verdere
afwikkeling intensief contact met de hulpverleners.
Leden van de Sociale Commissie per 1 januari 2019:
Charles Bouwens
voorzitter
Judith Lhoest-Moormann
secretaris
Herma Koene-Oude Nijhuis lid
Nico Putman
lid (conf. Matthias)
Ad Ottenheym
lid (conf. Sint Servaas)
Maurice Bruynzeels
lid (conf. Sint servaas)
Pim Boesten
adviseur (gem. dienst Sociale Zaken)
De voorzitter van Vincentiusvereniging Maastricht woont in principe de maandelijkse
vergaderingen van de Sociale Commissie bij.
Gehonoreerde hulpvragen
Een flink aantal aanvragen had betrekking op vragen naar duurzame gebruiksartikelen.
Zo werd er in 2019 weer een groot aantal witgoed, zoals wasmachines, koelkasten, fornuizen
geleverd.
Ook werd voorzien in kleding, studiemateriaal, laptops en fietsen voor kinderen.
In de vakantieperiode werd aan gezinnen met kinderen geld verstrekt voor uitstapjes naar een
pretpark of speeltuin.
2019

2018

2017

Behandeld

264

262

249

Gehonoreerd
Afgewezen/doorverwezen/opgelost

199
65

168
84

161
69

12

7

19

Nog in behandeling

De uitgekeerde bedragen varieerden van minimaal € 25,-- tot maximaal € 1.000,--. per
hulpvraag.
Een gedeelte van de afgewezen aanvragen beantwoordde niet aan de doelstelling van de
Vincentiusvereniging.
Het grootste gedeelte van de afwijzingen betreft doorverwezen aanvragen waar (nog)
onvoldoende gebruik is gemaakt van voorliggende voorzieningen bij gemeente en/of
belastingdienst.
Aanvragen voor schuldsanering worden afgewezen.
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Hulpvragen

2019

2018

2017

Gezinnen en eenoudergezinnen
Alleenstaanden

156
116

136
102

160
86

Bij gezinnen en eenoudergezinnen waren voor zover bekend 249 kinderen betrokken.
Een groot deel van de hulpvragers had grote schulden en was bekend bij de Kredietbank
en/of bewindvoerders of waren toegelaten tot WSNP (Wettelijk Schuldsanering Natuurlijke
Personen).
Er wordt een toename geconstateerd in de vraag naar ondersteuning vanuit bewindvoerders.
In de regel gaat het hier om witgoed. Ook is er een toename te constateren bij aanvragen voor
alleenstaanden. Wij leiden hieruit af dat er voor deze groep meer aandacht ontstaat bij de
hulpverleningsinstanties. Hetgeen op zich een goede zaak is.
Toekomst
Als gevolg van de steeds verdergaande bezuinigingen van de overheid zal in 2020 weinig
veranderen op het gebied van de armoede.
De gemeente Maastricht heeft in 2018 in het coalitie akkoord de ambitie uitgesproken dat zij
er naar streeft om in 2030 onder het landelijk gemiddelde te komen voor wat betreft het aantal
gezinnen dat leeft op of onder de armoedegrens. In Maastricht lag op dat moment het aantal
gezinnen dat op of onder de armoedegrens leeft op 13,7%. Landelijk bedroeg dit percentage
11,7%
Aansluitend aan dit beleidsvoornemen van de gemeente is een rapport opgesteld door Movisie
op welke wijze invulling zou kunnen worden gegeven aan het realiseren van de ambitie.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in April 2019 in een stadsgesprek over armoede en
schulden gepresenteerd. Het is nu aan de gemeente om, op basis van het onderzoeksrapport en
de adviezen die tijdens het stadsgesprek zijn ontstaan, een beleid te ontwikkelen waarbij de
beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet.
Daar komt nog bij dat de gemeente Maastricht in 2020 en daarop volgende jaren zelf nog
forse bezuinigingen zal moeten realiseren. Zoals het er nu naar uitziet zullen ook
voorzieningen in het sociale domein niet ontkomen aan deze bezuinigingsronde. In hoeverre
de (gedwongen) bezuinigingen het realiseren van de uitgesproken ambitie in de weg zullen
staan zal de toekomst uit moeten wijzen. De verwachting daarbij is dat het COVID19 virus
van negatieve invloed zal zijn op het aantal personen/gezinnen dat met armoede wordt
geconfronteerd, hetgeen het maken van keuzes alleen moeilijker zal maken.
Met de gemeente is Vincentiusvereniging Maastricht van mening dat armoede van alle tijd is
en nooit geheel zal verdwijnen.
Dankzij de middelen van de Vincentiusvereniging Maastricht en de financiële hulp van de ons
welgezinde fondsen, die al gedurende jaren gelden beschikbaar stellen voor gezinnen,
kinderen en ouderen die het nodig hebben, zullen wij ook in het jaar 2020 weer een (kleine)
bijdrage kunnen leveren om binnen deze groepen de armoede te verlichten.

Bart Groutars, voorzitter Vincentiusvereniging Maastricht
Maastricht, mei 2020
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