
Beleidsplan Vincentiusvereniging Maastricht 
Het beleid van van Vincentiusvereniging Maastricht is er op gericht tegen minimale kosten de 
doelstelling te realiseren. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met overheids en particuliere instellingen die zich 
bewegen op het terrein van de beroepsmatige of vrijwillige maatschappelijke dienstverlening. 
Dit zijn bij uitstek de personen/instellingen die als eerste met (vaak verborgen) armoede in 
aanraking komen en voor gesignaleerde noden aanvragen voor ondersteuning bij ons indienen. 
Het indienen van aanvragen dient te worden gedaan door invulling van het  
'Sociale Commissie Aanvraagformulier' dat op de website staat vermeld. De meeste vragen 
voor ondersteuning komen uit maatschappelijke instellingen zoals 
Bureau Jeugdzorg, Traject, MEE, RIAGG, Reclassering, Veiligheidshuis, Impuls, 
Vluchtelingen Werk, Groene Kruis- Domicura, Kredietbank, CAD, Juridisch Loket, Stichting 
Leergeld en parochies. 
Rechtstreekse aanvragen van particulieren worden in principe niet in behandeling genomen. 
De aanvrager wordt verwezen naar een van de hiervoor genoemde maatschappelijke instanties, 
die voor ons het feitelijke veldwerk verrichten i.c. de problematiek en eventuele oplossingen 
in beeld brengen. 
Vincentiusvereniging Maastricht hecht dan ook aan een goede samenwerking met en 
naamsbekendheid onder de hiervoor vermelde instanties. 
Aanvragen worden in principe een maal per maand behandeld in de Sociale Commissie. 
In totaal worden op jaarbasis ca. 250 aanvragen behandeld. 
Spoed aanvragen worden bilateraal tussen de voorzitter en de secretaris van de Sociale 
Commissie afgewikkeld met terugkoppeling naar de reguliere vergadering. 
In incidentele gevallen, met name daar waar het om grotere bedragen gaat, vindt voorafgaand 
overleg met de voorzitter van Vincentiusvereniging Maastricht plaats. 
 
Financiële paragraaf. 
Vincentiusvereniging Maastricht beschikt over een vermogen dat in de loop van 170 jaar is 
opgebouwd uit donaties, schenkingen en legaten. 
Het beleid van Vincentiusvereniging Maastricht is er opgericht deze gelden op een dusdanige 
wijze te beleggen dat er over het opgebouwde kapitaal zo min mogelijk risico wordt gelopen 
en er jaarlijks een zo hoog mogelijke rendement wordt behaald.  
Het beleid is er opgericht het vermogen in stand te houden en de jaarlijkse revenuen hieruit 
aan te wenden voor het realiseren van de doelstellingen. Alleen door op deze wijze om te gaan 
met het aan ons toevertrouwde kapitaal kunnen we waarborgen dat Vincentiusvereniging 
Maastricht ook in de verre toekomst haar werkzaamheden kan voortzetten. 


