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Voorwoord. 

 

 

De Vincentiusvereniging Beek is een lokaal georganiseerde 

vrijwilligersorganisatie , aangesloten bij de Vincentiusvereniging Nederland en 

daardoor verbonden met de Internationale Vincentiusvereniging , gevestigd te 

Parijs. 

De vereniging is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich , 

geïnspireerd door het gedachtegoed van Vincentius à Paulo ,om ieder mens in 

nood ongeacht oorzaak ,achtergrond of geloof. 

In een tijd waarin de overheid steeds meer terugtreedt en 

verantwoordelijkheden meer en meer bij de burger zelf worden gelegd , 

dreigen steeds meer mensen tussen wal en schip te raken. Niet iedereen is 

instaat om eigen verantwoordelijkheid te nemen , niet iedereen is zelfredzaam. 

 

In deze omgeving ”de stille armoede “ ziet de Vincentiusvereniging Beek haar 

opdracht en taak om mensen te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

 

Interne organisatie. 

 

De Vincentiusvereniging Beek bestaat uit vrijwilligers.Op 1 januari 2016 waren 

12 vrijwilligers aktief voor onze vereniging. 

 

Het bestuur. 

Op 1 januari 2016 was het bestuur als volgt samengesteld : 

1. Giel Coumans , voorzitter. 

2. Louis Lemmens , penningmeester. 

3. Constant Henssen , secretaris. 

 

De Vincentiusvereniging Beek beschikt over een telefonische hulplijn 06-

11103092  en is eveneens via de e-mail : vincentiusbeek@ziggo.nl  bereikbaar. 

Verder is informatie te vinden op onze website : www.vincentiusbeek.nl  

 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 

Het bestuur vergadert  14 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering 

met alle vrijwilligers , die 6 maal per jaar plaatsvindt , ter voorbereiding van 

deze algemene vergadering. 

Het bestuur houdt haar vergadering bij toerbeurt bij een van de bestuursleden 

thuis. 

De algemene vergaderingen vinden plaats op het adres : Raadhuisstraat 17 

Beek. 

De jaarvergadering vindt plaats in de maand maart. 
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5. 

 

Het bestuur bezocht de Hoofdraadvergadering op 28 – 5 – 2016 te Roermond 

en op 19 – 11 – 2016 te Geldrop. 

Verder vergaderde het bestuur met vertegenwoordigers van instanties als : 

- Afd. Werk en Inkomen , gemeente Beek. 

- PIW Beek. 

- Wethouder Sociale Zekerheid , Welzijn en Zorg , gemeente Beek. 

- Kerkbestuur St.Martinus Beek. 

- HIP Westelijke Mijnstreek. 

Het bestuur vergadert 1 x per 2 maanden. Tussendoor overlegt het bestuur 

telefonisch of per e-mail wanneer de situatie daarom vraagt. 

 

Voedselinzameling tbv. Voedselbank Limburg. 

Op 17 , 18  en 19 maart hebben de vrijwilligers van de Vincentiusvereniging 

Beek hulp verleend aan de parochies in onze cluster bij de inzameling van 

voedsel tbv. de voedselbank. 

De opbrengst was nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. Hier past een woord 

van dank aan de parochianen , die zich van hun beste kant hebben laten zien. 

 

Hulpaanvragen en hulpverlening. 

 

 

Hulpaanvragen bereiken ons veelal via de pastores van de parochies in de 

gemeente Beek. 

Hoe langer hoe meer weten  ook de maatschappelijke organisaties zoals : PIW ,   

Afdeling Werk en Inkomen van de gemeente , Stichting MEE , Zuyderland 

Gespecialiseerd Thuisbegeleiding , Moveoo maatschappelijke opvang 

Westelijke Mijnstreek ons te vinden. 

Verder ontvangen wij hulpvragen via onze telefonische hulplijn 06-11103092 

alsmede via ons e-mailadres : vincentiusbeek@ziggo.nl    
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6. 

 

 

 

Regelmatig komt het voor dat onze zustervereniging Vincentiusvereniging 

Geleen ons attendeert op hulpvragen die hun bereiken van mensen 

woonachtig in de gemeente Beek. 

Hulpvragen van personen niet woonachtig in de gemeente Beek ,worden door 

ons doorverwezen naar instanties in hun eigen gemeente. 

Zodra wij op de hoogte zijn van een hulpvraag , wordt door 2 vrijwilligers van 

de vincentiusvereniging een bezoek gebracht aan de hulpvrager en een 

intakegesprek gehouden .De “ lijnen “ binnen de Vincentiusvereniging Beek zijn 

zo kort , dat besluitvorming tot hulp snel genomen kan worden. 

In 2016 verleenden wij onder meer hulp in natura , zoals goede 2e hands 

wasmachines , koelkasten , drogers, stofzuigers en kledingkasten. 

Mensen in fïnanciële nood ( door schulden ) en waar voorliggende 

voorzieningen ontbreken , kunnen door ons worden geholpen met een 

renteloze lening , met een mild aflossingsklimaat. Deze personen worden door 

ons geattendeerd op de Schuldhulpverlening bij de gemeente Beek. 

Voor 2e hands kleding kunnen wij terecht in de Vincentiuswinkel van onze 

zustervereniging Geleen , waarmee wij een goede samenwerking hebben. 

Door het hele jaar heen verstrekken wij voedselpakketten aan gezinnen die het 

financieel moeilijk hebben , o.a. vanwege het feit dat zij bv.  in de 

schuldsanering zitten. 

Verder verleent de Vincentiusvereniging administratieve hulp bij het invullen 

van belastingzaken en andere correspondentie met overheidszaken. 

Andere aktiviteiten zoals hulp bij verhuizing , vervoer zorgvragers naar elders , 

worden eveneens door onze vrijwilligers gedaan , indien dringend nodig en er 

geen andere oplossingen voorhanden zijn. 
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Kerstpakkettenaktie. 

 

In december hebben de leerlingen van de St.Martinusschool weer 

kerstpakketten samengesteld en deze op 22 december aan de 

Vincentiusvereniging aangeboden. Onze vrijwilligers hebben deze 

kerstpakketten samen met onze eigen tegoedbonnen en voedselpakketten van 

Plus ,  als Kerstattentie aan ruim 40 families kunnen aanbieden. 

 

Publiciteit. 

 

Om bekendheid te geven omtrent onze aktiviteiten verschijnt er maandelijks 

een advertentie in de Nuutsbaeker en diverse parochiebladen. In deze 

advertentie wordt  melding gemaakt van onze tel. hulplijn 06-11103092 alsook 

ons e-mailadres : vincentiusbeek@ziggo .nl   Voorts heeft de Nuutsbaeker in 

haar decembernummer uitgebreid aandacht besteed aan onze vereniging , 

mede vanwege het feit , dat 2017 een jubileumjaar wordt. De 

Vincentiusvereniging Beek  bestaat dan 150 jaar en het is dan 10 jaar geleden , 

dat zij in de huidige samenstelling haar doorstart heeft gemaakt. 

 

Beloningsbeleid. 

Het beloningsbeleid binnen de vereniging is als volgt samen te vatten: 

• Er is geen personeel in dienst. 

• Alle betrokkenen zijn vrijwilligers. 

• Bestuursleden zijn ook vrijwilliger 

• Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding . Het beloningsbeleid is nihil. 

 

 

 



 

 

8. 

 

Verantwoording. 

 

Naast het bestuur heeft onze vereniging vrijwilligers , die allen over specifieke 

deskundigheden beschikken , die geheel belangeloos ingezet worden om 

zorgvragers te helpen en te begeleiden. 

Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen beloning , noch een 

onkostenvergoeding voor hun diensten en aktiviteiten . 

 

Sponsoring. 

 

Er zijn gelukkig nog steeds mensen en verenigingen die ons dit werk financieel 

mogelijk maken , daarvoor onze welgemeende dank. 

 

 

 

 

 

Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van  8 maart 2017 , en 

aangeboden in de algemene vergadering van 20 maart 2017. 

 

 

Beek , maart 2017. 

Vincentiusvereniging Beek . 


