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Jaarplan 2022. 
 

Doelstelling  

De Vincentiusvereniging Roermond is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van directe en 
persoonlijke hulpverlening. Zij stelt zich ten doel het opsporen en vervullen van geestelijke en 
maatschappelijke noden, behoeften van personen en groepen om daardoor in solidariteit met 
de samenleving het algemeen maatschappelijk welzijn te bevorderen. 

Huidige situatie 
september 2021. 
Het jaar 2020 en 2021 werden beide deels bepaald door ingrijpende maatregelen om de  Covid 19 
epidemie  te bestrijden.  De winkel moest dicht voor een deel van deze periode en dat ging natuurlijk 
ten koste van de inkomsten van onze vereniging. De aanvragen voor noodhulp bleven zeker niet 
achter. 

Onze projecten bleken harder nodig dan ooit. We worden echter afhankelijk van andere 
financieringsbronnen om de noodhulp (individueel en collectief), het kerstcadeaukaartenproject, 
vakantie-, witgoed- en fietsenproject en de internationale projecten voort te kunnen zetten. 

In 2021 zal er waarschijnlijk weer een beroep gedaan moeten worden op de reserves om een 
sluitende afrekening te kunnen tonen. 

 

Jaarplanning 
In 2022 zal er veel aandacht uitgaan naar het continueren van de hulp, die we verlenen. We brengen 
de omzet weer op het niveau van vóór 2020 en zetten actief in op het werven van fondsen buiten 
onze kringloopwinkel om. 

Dit alles ter continuering van de noodhulp en internationale projecten. 

Een in 2021 ingestelde raad van advies zal bouwstenen opleveren om een financieel gezonde 
continuïteit te realiseren. 

Fondsenwerving 
De Vincentiusvereniging Roermond financiert haar activiteiten uit vrijwillige donaties van geld en 
goederen die verkocht worden. Tevens wordt er geld gegenereerd uit belegd vermogen en uit fonds 
wervende activiteiten. De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers; er gaat geen geld naar 
salarissen. 
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We participeren aan de Rabo Club-support en vragen de leden om die in hun netwerk onder de 
aandacht te brengen. Ook op individueel niveau spreken we particulieren aan te doneren. 

In het laatste weekend van de herfstvakantie 2022 wordt opnieuw een tweedaagse boekenbeurs 
georganiseerd door de stichting Boekenbeurs. Daarvoor worden het hele jaar door boeken 
verzameld, gesorteerd en gerubriceerd. De opbrengst besteedt de Stichting Boekenbeurs geheel aan 
projecten voor hulpbehoevende kinderen en jeugd in de regio en de wereld. 

Hulpverlening en ondersteuning 
Vincentius is ook in coronatijd niet gestopt met tijdelijke noodhulp, wanneer vastgesteld is, dat men 
zelf niet direct een oplossing heeft. De hulp heeft steeds als doel, dat mensen zichzelf weer kunnen 
redden. Realisering ervan wordt planmatig ingezet. 

In 2022 zal de vereniging energie steken in het laten doorgaan van de kerstactie in december. We 
verstrekken cadeaukaarten voor levensmiddelen aan mensen die het niet breed hebben. Samen met 
andere hulpverleners en (professionele) maatschappelijke instanties wordt geselecteerd wie hiervoor 
in aanmerking komen. We zoeken medefinanciers voor deze kerstactie om die nog succesvoller te 
laten zijn. 
 
De vereniging hoopt in 2022 samen met maatschappelijke partners opnieuw vakantieweken te 
organiseren voor jonge gezinnen die om financiële redenen anders niet op vakantie kunnen. Er is een 
werkgroep, die dat project nieuw leven inblaast. Verder kan de vereniging bemiddelen in vakanties, 
die via de Vincentiusvereniging Nederland online te boeken zijn. 

De conferentie van Onze Lieve vrouw in ’t Zand  (Conferentie de Kapel) blijft zich in de zuidelijke 
wijken van Roermond inzetten voor mensen met een minimum inkomen.  

Buiten de eigen stad wil Vincentius Roermond ook elders in de wereld helpen, waar dat nodig is. We 
zetten de aangegane verlichtingen voort in internationale projecten als het Griekse deel van Cyprus. 
In 2022 hopen we nieuwe internationale projecten in te kunnen zetten, afhankelijk van onze 
financiële draagkracht.  

Winkel 
In 2022 draaien we weer een volledig rooster van openstelling. We zien om naar meer 
mogelijkheden om de winkel onder de aandacht te brengen op markten, braderieën en in 
leegstaande panden. 

Samenwerking 
Vincentius Roermond gaat actief samenwerking aan, met wie vergelijkbare doelen bereikt kunnen 
worden. 

- We zijn als vereniging actief lid van Vincentius Nederland, die op haar beurt gelieerd is aan 
de wereldwijde organisatie van Vincentiusverenigingen Society of St. Vincent de Paul (SSVP). 
Beide inspireren en voeden de vereniging met raad en daad. 

- De Boekenbeurs is als zelfstandige stichting een volle dochter met eigen plan en begroting. 
- We hebben een afgevaardigde in het Maatschappelijk Platform Roermond, om noodhulp 

breed af te stemmen met vrijwillige en professionele maatschappelijke partners. Deze 
partners dragen betrouwbare en relevante adressen aan voor de kerstactie. 
We hopen dit gremium toenemend te kunnen gebruiken om gezamenlijk de 
armoedeproblematiek op de agenda te houden van de plaatselijke en landelijke politiek. 
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- Een van de bestuursleden maakt als belangenbehartiger deel uit van de Cliëntenraad 
Participatiewet Roermond. 

- We werken samen met het Thom Hoofwijkfonds voor noodhulp en witgoed. We trachten 
gezamenlijk het hulpverlenersbestand kwalitatief en kwantitatief op peil te houden. 

- De stichting Leergeld weet ons te vinden voor noodhulp en een jaarlijks toenemend aantal 
fietsen. Er volgen inspanningen om te bezien hoe we in die toenemende behoefte kunnen 
blijven voorzien. 

- Hulpvragen naar schuldhulp worden gepast doorverwezen naar gemeente Roermond en 
Humanitas maar Vincentius blijft aanspreekbaar voor noodhulp. 

- Gewaardeerde actieve ondersteuning ontvangen we van de Voedselbank, waar ons 
fietsendepôt is gehuisvest. We verwijzen natuurlijk bij vragen naar voedselpakketten ook 
actief door. 

- Idem naar de kledingbank. 
- Niet alleen van Moveoo, maar ook van de klantmanagers en schuldhulpverleners van sociale 

zaken Roermond, erkende bewindvoerders, PSW, SGL, MEE, MET ggz, huisartsen, Wel.kom 
en het Algemeen Maatschappelijk Werk ontvangen we doorverwijzingen in goede (soms 
geformaliseerde) communicatie. 

- voor de kerstactie werken we samen met meer dan 20 maatschappelijke organisaties in de 
regio Roermond, die in contact staan met mensen met inkomens op of onder sociaal 
minimum niveau. 

- In het Jeugdfonds werken we samen met de jongerencoaches van Wel.kom. 
- De buitenlandse projecten zijn gelieerd aan lokale projectpartners. 
- In het vakantieproject is er een goede samenwerking met serviceclubs. 

Met al deze partners wordt in 2022 graag de samenwerking voortgezet. 

 

In 2022 wordt het meerjarenbeleidsplan 2018-2023 verder uitgevoerd. 
 
De Vincentiusvereniging Roermond is sinds 1859 succesvol in noodhulpverlening met een 
persoonlijke aanpak met nadruk op materiele nood. We blijven ook in 2020 voortgaan op deze 
ingeslagen weg me de volgende plannen. 

 

Behuizing 
We streven een optimale benutting na van onze huisvesting.  We gaan samenwerking aan, waar we 
kunnen om het gebouw voor het bereiken van onze doelstelling optimaal tot zijn recht te laten 
komen. In 2022 wordt achterstallig onderhoud gepleegd aan dak, lichtstraten, verwarming en 
ventilatie.  

Daarnaast blijft het schoonhouden van de locatie onder de aandacht. De intensiteit en grondigheid 
van poetsroutines worden geëvalueerd en mogelijk verbeterd. 

Zichtbaarheid vergroten wordt geprolongeerd. 
a. Meer zichtbaarheid door zo goed mogelijk aansluiting te zoeken bij Roermondse openbare 

gebeurtenissen zonder de actoren binnen de vereniging op de voorgrond te stellen. (We 
doen ons werk van achter de coulissen ten behoeve van de samenleving). 

b. Ingehouden mediaexposure bij behaalde resultaten. 
c. Goed onderhoud en vernieuwing van website en facebookpagina. 
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d. Mond tot mondreclame bevorderend. 

Onderlinge communicatie 
Ieder bestuurslid heeft een van de actieve geledingen van onze vereniging in portefeuille en houdt 
contact met deze leden. De geledingen organiseren het nodige overleg onderling. De voorzitter staat 
open voor bezoek aan alle groepen. De toegankelijkheid van het besloten deel van de website met 
relevante informatie voor de groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt door voorlichting en 
zo nodig persoonlijke hulp vanuit webbeheer. 

Kwaliteit van hulpverlening en bejegening 
In de vereniging is ruimte voor bijscholing gericht op kwaliteitsverbetering van winkel en 
hulpverlening. 

Eenzaamheid en sociale armoede 
De vereniging stelt niet alleen materiele hulp ter beschikking, maar heeft ook oog voor sociale 
achterstand en eenzaamheid. Samen met andere organisaties bevordert de vereniging onderling 
contact binnen haar doelgroep. Daartoe faciliteert ze activiteiten van de eigen leden en die van 
anderen die gericht zijn op het verminderen van sociale achterstand en eenzaamheid binnen de 
doelgroep. 

Beheer 
Sinds 2018 is er een trend waargenomen van overschrijden van de beschikbare middelen voor 
hulpverlening. Door het opdrogen in coronatijd van inkomsten werd in 2020 en 2021 noodzakelijk 
een begrotingsaanpassing gepleegd en gelden uit de reserves vlottend gemaakt voor het voortzetten 
van de op de doelgroep gerichte activiteiten.  We vinden een gezonde financiële huishouding echter 
noodzakelijk voor de continuïteit van het werk. De inkomsten moeten in evenwicht worden gebracht 
met de uitgaven aan hulp. 
In 2022 neemt de vereniging maatregelen om de trend te keren op aanwijzingen daartoe van een 
raad van advies. Los daarvan lijkt aandacht voor onderstaande punten noodzakelijk: 

 Reduceren van te maken kosten. 
 Onderzoeken van aantrekkelijke mogelijkheden voor particulieren tot donatie. 
 Gerichte fondswerving ten behoeve van projecten. 
 Reserve in het aangaan van nieuwe verplichtingen. 
 Samenwerking. 

In 2022 vernemen we hopelijk de resultaten van een lopende beroepsprocedure met de 
belastingdienst. 
We deden in 2019 een beroep op de margeregeling ter voorkoming van hoge BTW aanslagen en dat 
zetten we ook door in 2022. We pogen daarmee de binnenkomende middelen voor de doelgroep 
beschikbaar te houden. 

Roermond, september 2021 
Kees Spapens 
gefiatteerd in de ALV van   27 september 2021: 

 

 


