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Jaarverslag 2021 
 
Algemeen 
 
Ook in het verslagjaar hebben, gedwongen, door de maatregelen met betrekking tot COVID-
19 het Bestuur en de afgevaardigden van de Parochiële Conferenties minder vaak kunnen 
vergaderen dan de oorspronkelijke planning. Ook de maandelijkse vergaderingen van  
de Sociale Commissie waar individuele aanvragen, die ons via maatschappelijke- 
/welzijnsorganisaties bereiken, worden beoordeeld hebben zich voor het grootste gedeelte van 
de verslagperiode via email afgespeeld Voor zover daar aanleiding toe was zijn de contacten 
verder via email en/of telefoon geweest.. 
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 
verslagjaar 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 2021 heeft de secretaris mevrouw Sandra Smeitink te kennen gegeven haar 
secretariaatswerkzaamheden, als gevolg van het accepteren van een andere functie elders, niet 
langer te kunnen combineren met haar gewone werk. Voor mevrouw Smeitink is nog geen 
vervanger gevonden. Haar werkzaamheden worden binnen het bestuur opgevangen. 
Helaas is de heer Maurice Bruynzeels, lid vanuit de conferentie Sint Servaas, overleden. 
Wij hebben de heer Bruynzeels leren kennen als een zeer betrokken en vanuit zijn (vorige ) 
werk zeer deskundig lid van de Sociale Commissie 

 
(Huidige)Bestuur 
Bart Groutars    voorzitter 
Vacature    secretaris 
Albert Peters    penningmeester 
Charles Bouwens   voorzitter Sociale Commissie 
Maud Maenen    lid 
 
Leden vanuit parochiële conferenties 
Eric Schreurs    Conferentie Sint Lambertus 
Ad Ottenheym   Conferentie Sint Servaas 
Nico Putman    Conferentie Sint Matthias 
 
 
Activiteiten 
De hoofdactiviteiten van Vincentiusvereniging Maastricht blijven onveranderd 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. 
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Net als in voorgaande jaren heeft Vincentiusvereniging Maastricht een financiële bijdrage 
geleverd aan Stichting Stille Armen in de vorm van speelgoedbonnen die werden toegevoegd 
aan de kerstpakketten voor gezinnen met kinderen. 
Als gevolg van de maatregelen in het kader van Corona was ‘Vorkje Prikken’ het grootste 
gedeelte van het jaar 2020 gesloten. Door de verruiming van de mogelijkheden in 2021 heeft 
Vincentiusvereniging Maastricht via de Voedselbank weer dinerbonnen aan gezinnen ter 
beschikking kunnen stellen om bij ´Vorkje Prikken´ in Maastricht in een andere omgeving 
van een maaltijd te genieten. Gebleken is dat deze gift door de ontvangers hogelijk wordt 
gewaardeerd.  
 
 
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. Voor aanvragen voor tandheelkundige hulp is inmiddels een samenwerking ontstaan 
met de Stichting Stille Armen over verdeling van de kosten. Daarnaast is ook de Sint Clemens 
Stichting bijgesprongen in de honorering van een aanvraag. 
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 worden bedragen tot maximaal € 25,-- verstrekt voor 
levensmiddelen, reiskosten en officiële papieren. 
 
De samenwerking met Stichting Leergeld Maastricht is ongewijzigd voortgezet. 
Vanuit Vincentiusvereniging Maastricht is er speciale aandacht voor de groep boven 
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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 
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. Daarnaast kent Stichting Leergeld ook een maximum 
bedrag dat per jaar aan een gezin kan worden toegekend. Voor aanvullende financiering kan 
dan een aanvraag worden gedaan bij Vincentiusvereniging Maastricht. 
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 2021 : 
Charles Bouwens   voorzitter 
Judith Lhoest-Moormann  secretaris  
Herma Koene-Oude Nijhuis lid 
Nico Putman    lid (conf. Sint Matthias) 
Ad Ottenheym   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  
Na een (lichte) daling van het aantal aanvragen in het vorige verslagjaar zien we 2021 weer 
een stijging. 
Een flink aantal aanvragen had betrekking op vragen naar duurzame gebruiksartikelen. 
Zo werd er in 2021 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. 
 
         2021   2020  2019 
                              
               
Behandeld               286    251  264   
             
Gehonoreerd          195   185   199  
          
Afgewezen/doorverwezen/opgelost              91     66       65   
                
Nog in behandeling  12              11     14       
                              
             
   
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. 
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Het grootste gedeelte van de afwijzingen betreft doorverwezen aanvragen waar (nog) 
onvoldoende gebruik is gemaakt van voorliggende voorzieningen bij gemeente en/of 
belastingdienst. Hierin is de inbreng en kennis in de Sociale Commissie van de adviseur van 
groot belang. 
Aanvragen voor schuldsanering worden afgewezen. 
  
Hulpvragen       2021  2020  2019   
                                
Gezinnen en eenoudergezinnen                161  148   156                       
Alleenstaanden            125  103              116     
       
 
Bij gezinnen en eenoudergezinnen waren voor zover bekend 210 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 verdere toename geconstateerd in de vraag naar ondersteuning vanuit 
bewindvoerders. In de regel gaat het dan om witgoed.  
 
Toekomst 
De verwachting voor  2021 was dat het COVID19 virus van negatieve invloed zou zijn op het 
aantal personen/gezinnen dat met armoede wordt geconfronteerd. 
In de aanvragen was hier (nog) niet direct iets van te merken. 
Voor 2022 is de verwachting dat meer mensen geconfronteerd zullen worden met ‘energie-
armoede’. De Gemeente heeft besloten om bewoners tot 120% van het sociaal minimum een 
tegemoetkoming te geven van 2x €400,--. Door de groep die (net) niet aan deze voorwaarde 
voldoet zal mogelijk een groter beroep worden gedaan door Vincentiusvereniging Maastricht. 
 
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 2022 weer een (kleine) 
bijdrage kunnen leveren om binnen deze groepen de armoede te verlichten.   
 
 
Bart Groutars, voorzitter Vincentiusvereniging Maastricht  
 
Maastricht, mei 2022 


